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Osallistujat
Nimi
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jäsen
jäsen
jäsen
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jäsen
jäsen
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Anna-Maija Kääriäinen
Nissinen Harri

pöytäkirjanpitäjä
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esittelijä

Läsnä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Niilo Peltonen
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pöytäkirjanpitäjä

Harri Nissinen § 142
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
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Pöytäkirjan tarkastus

Joutsan kunta (pvm)
Iiris Ilmonen
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Tapio Kyröläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivulla 12.07.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 131

Päätösehdotus

Kokouskutsu on toimitettu toimielimen päätöksen mukaisesti toimielimen
jäsenille ja muille päätöksessä mainituille, joten kokous todetaan
asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 132

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä
keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iiris Ilmonen ja Tapio Kyröläinen.
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Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 133

Päätösehdotus

Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Joutsan kunnan hallintosäännön 130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain
perustellusta syystä.

Päätös

Kokouksen esityslista ja lisälista hyväksyttiin.
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Vammaispalvelujen esimiehen virkanimikemuutos määräaikaisesti ajalle 1.8.2021-31.12.2022
sosiaaliohjaajan virkanimikkeeksi.
Perusturvalautakunta 16.06.2021 § 64
Asian valmistelijat: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105 ja
johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem, puh. 040 358 0009.

Joutsan ja Luhangan välinen yhteistyösopimus sosiaalihuollon palvelujen
hoitamisesta on voimassa määrä-aikaisesti 1.3.-31.7.2021 ja jatkuen
1.8.2021-31.12.2022. Asiakas kunnan laajentuessa nykyisellä sosiaalityön
resurssilla ei voida turvata riittäviä sosiaalihuollon palveluja myös
Luhangan kuntalaisille.
Vammaispalvelun esimiehen virka on täyttämätön ja siten sen käyttö on
mahdollista määrä-aikaisesti Joutsa-Luhanka sopimuksen mukaiseen
resurssi tarpeeseen. Luhanka on varmistanut resurssimäärärahan
tehtävään talousarviossa.
Vammaispalvelun esimiehen virkanimike esitetään muutettavaksi määräaikaisesti 1.8.2021-31.12.2022 väliselle ajalle määräaikaiseksi
sosiaaliohjaajan viraksi 1.8.2021 alkaen.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy vammaispalvelun esimiehen
määräaikaisen 1.8.2021-31.12.2022 nimikemuutoksen määrä-aikaiseksi
sosiaaliohjaajan nimikkeeksi ja esittää edelleen Joutsan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväsyttiin.

Kunnanhallitus 05.07.2021 § 134
86/01.01.00/2021
Asian valmistelija(t): Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105

Joutsan ja Luhangan välinen yhteistyösopimus sosiaalihuollon palvelujen
hoitamisesta on voimassa määräaikaisesti 1.3.-31.7.2021 ja jatkuen
1.8.2021-31.12.2022. Asiakaskunnan laajentuessa nykyisellä sosiaalityön
resursseilla ei voida turvata riittäviä sosiaalihuollon palveluja myös
Luhangan kuntalaisille.
Vammaispalvelun esimiehen virka on täyttämätön ja siten sen käyttö on
mahdollista määräaikaisesti Joutsa-Luhanka sopimuksen mukaiseen
resurssitarpeeseen. Luhanka on varmistanut resurssimäärärahan
tehtävään talousarviossa.
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Vammaispalvelun esimiehen virkanimike esitetään muutettavaksi määräaikaisesti 1.8.2021-31.12.2022 väliselle ajalle sosiaaliohjaajan viraksi
1.8.2021 alkaen.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vammaispalvelun esimiehen virkanimikkeen
määräaikaisen muutoksen ajalle 1.8.2021-31.12.2022 sosiaaliohjaajan virkanimikkeeksi.

Päätös

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen oli esittelemässä asiaa
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Palveluohjaajan toimen muuttaminen viraksi
Perusturvalautakunta 26.05.2021 § 7

Asian valmistelijat: johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem, puh. 040 358 0009 ja
perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Aikuissosiaalityön- ja ikäihmisten palveluohjausta on kehitetty vastamaan
nykypäivän vaatimuksia ja monialaisen yhteistyön tarpeita vastaavaksi.
Palveluohjauksen rooli tarve on noussut niin moniammatillisen yhteistyön
kuin asiakasohjauksen näkökulmasta.
Palveluohjaajan tehtävä sisältää suurelta osin myös aikuissosiaalityön
päätösten valmistelua ja päättämistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) mukaisen korkeakoulututkinnon omaava voi tehdä
joitakin sosiaalihuollon päätöksiä (ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki) sekä toimia sosiaalihuoltolain (2014/1301) 42 §:n mukaisena omatyöntekijänä.
Palveluohjauksen keskityttyä osaksi sosiaalitoimistossa tehtävää työtä, on
noussut tärkeäksi palveluohjaajan mahdollisuus päätösten valmisteluun ja
päättämiseen. Tästä syystä esitämme, että palveluohjaajan toistaiseksi
voimassa oleva toimi muutetaan palveluohjaajan toistaiseksi voimassa
olevaksi viraksi. Muutoksen myötä työtehtävien, ammattitaidon ja osaamisen kohdentaminen onnistuu paremmin sosiaalityön kokonaisuudessa.
Pätevyysvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) mukainen korkeakoulututkinto.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle palveluohjaajan toimen
muuttamista viraksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem oli
esittelemässsä asiaa.

Kunnanhallitus 14.06.2021 § 124
Asian valmistelija(t): perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Aikuissosiaalityön- ja ikäihmisten palveluohjausta on kehitetty monialaisen
yhteistyön tarpeita vastaavaksi. Palveluohjauksen rooli tarve ja
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kehittäminen on noussut asiakasohjauksen että moniammatillisen
yhteistyön näkökulmasta.
Palveluohjaajan tehtävä sisältää suurelta osin aikuissosiaalityön päätösten
valmistelua ja päättämistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(817/2015) mukaisen korkeakoulututkinnon omaava voi tehdä joitakin
sosiaalihuollon päätöksiä (ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulo-tuki) sekä
toimia sosiaalihuoltolain (2014/1301) 42 §:n mukaisena oma-työntekijänä.
Palveluohjauksen keskityttyä osaksi sosiaalitoimistossa tehtävää työtä, on
noussut tärkeäksi palveluohjaajan mahdollisuus päätösten valmisteluun ja
päättämiseen. Tästä syystä esitämme, että palveluohjaajan toistaiseksi
voimassa oleva toimi muutetaan palveluohjaajan toistaiseksi voimassa
olevaksi viraksi. Muutoksen myötä työtehtävien, ammattitaidon ja osaamisen kohdentaminen onnistuu paremmin sosiaalityön kokonaisuudessa.
Pätevyysvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) mukainen korkeakoulututkinto.
Palveluohjaajan virka laitetaan auki 15.6.-30.6.2021 ja haastattelut on
pidetään 1.7.2021.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy palveluohjaajan toimen muuttamisen
palveluohjaajan viraksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä.

Kunnanhallitus 05.07.2021 § 135
86/01.01.00/2021
Asian valmistelija(t): perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105.

Aikuissosiaalityön- ja ikäihmisten palveluohjausta on kehitetty monialaisen
yhteistyön tarpeita vastaavaksi. Palveluohjauksen rooli tarve ja
kehittäminen on noussut asiakasohjauksen että moniammatillisen
yhteistyön näkökulmasta.
Palveluohjaajan tehtävä sisältää suurelta osin aikuissosiaalityön päätösten
valmistelua ja päättämistä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(817/2015) mukaisen korkeakoulututkinnon omaava voi tehdä joitakin
sosiaalihuollon päätöksiä (ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulo-tuki) sekä
toimia sosiaalihuoltolain (2014/1301) 42 §:n mukaisena oma-työntekijänä.
Palveluohjauksen keskityttyä osaksi sosiaalitoimistossa tehtävää työtä, on
noussut tärkeäksi palveluohjaajan mahdollisuus päätösten valmisteluun ja
päättämiseen. Tästä syystä esitämme, että palveluohjaajan toistaiseksi
voimassa oleva toimi muutetaan palveluohjaajan toistaiseksi voimassa
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olevaksi viraksi. Muutoksen myötä työtehtävien, ammattitaidon ja osaamisen kohdentaminen onnistuu paremmin sosiaalityön kokonaisuudessa.
Pätevyysvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetun lain (817/2015) mukainen korkeakoulututkinto.
Virka laitetaan auki 6.7-21.7.2021.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy palveluohjaajan toimen muuttamisen
palveluohjaajan viraksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen oli esittelemässä asiaa
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kotouttamisohjelma 2021-2024
Perusturvalautakunta 16.06.2021 § 66

Asian valmistelija johtava sosiaaliyöntekijä Päivi Boualem, puh. 040 358 0009.

Kunnan on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma (32 §),
jonka tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä
maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Ohjelma voi olla kunnan tai
useamman kunnan yhteinen. Kotouttamisohjelmassa tulisi ottaa huomioon
kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta
riippumatta. Ohjelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se tulee
tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa.
Kunta vastaa kotouttamisohjelman tekemisestä ja yhteistyöstä eri
toimijoiden kesken. Kotouttamisohjelma on myös tärkeä työväline
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työntekijöille ja viranhaltijoille
sekä maahanmuuttajille.
Kotouttamisohjelma sisältää keskeisimmät tiedot maahanmuuttoon
liittyvistä lupa-asioista, palveluverkostosta sekä paikallisista palveluista
maahanmuuttajan kotoutumisen edistämiseksi.
Kotouttamisohjelman päivitys aloitettiin yhteistyökokouksella keväällä
2021. Työryhmässä olivat mukana Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja,
varhaiskasvatuksen esimies, eritysipalvelujen esimies, vapaa-aika ja
nuorisotoimen esimies, etsivänuorisotyöntekijä, Puulanseutuopiston
rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies, diakoni, seututerveyskeskuksen
osastonhoitaja ja johtava sosiaalityöntekijä.
Esittelijä

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

Päätösehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy päivitetyn kotouttamisohjelman vuosille
2021–2024 ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja
valtuustolle.

Päätös

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen oli esittelemässä asiaa.

Kunnanhallitus 05.07.2021 § 136
124/04.01.00/2021
Asian valmistelija(t): johtava sosiaaliyöntekijä Päivi Boualem, puh. 040 358 0009,
perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105

Kunnan on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma (32 §),
jonka tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä
maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Ohjelma voi olla kunnan tai
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useamman kunnan yhteinen. Kotouttamisohjelmassa tulisi ottaa huomioon
kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta
riippumatta. Ohjelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa ja se tulee
tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa.
Kunta vastaa kotouttamisohjelman tekemisestä ja yhteistyöstä eri
toimijoiden kesken. Kotouttamisohjelma on myös tärkeä työväline
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työntekijöille ja viranhaltijoille
sekä maahanmuuttajille.
Kotouttamisohjelma sisältää keskeisimmät tiedot maahanmuuttoon
liittyvistä lupa-asioista, palveluverkostosta sekä paikallisista palveluista
maahanmuuttajan kotoutumisen edistämiseksi.
Kotouttamisohjelman päivitys aloitettiin yhteistyökokouksella keväällä
2021. Työryhmässä olivat mukana Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja,
varhaiskasvatuksen esimies, eritysipalvelujen esimies, vapaa-aika ja
nuorisotoimen esimies, etsivänuorisotyöntekijä, Puulanseutuopiston
rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies, diakoni, seututerveyskeskuksen
osastonhoitaja ja johtava sosiaalityöntekijä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn kotouttamisohjelman vuosille 2021–
2024 ja esittää sen hyväksymistä edelleen valtuustolle.

Päätös

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen oli esittelemässä asiaa
kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Sopimus sosiaali- ja vammaispalvelun tehtävien hoitamisesta 1.8.2021-31.12.2022 / JoutsaLuhanka
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 137
168/00.04.01/2021
Asian valmistelija(t): johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem, perusturvajohtaja
Anna-Maija Kääriäinen

Joutsa-Luhanka yhteistyösopimusta sosiaali- ja vammaispalvelujen
hoitamisesta ajalla 1.8.2021-31.12.2022 on tehty. Neuvottelut on pidetty
yhdessä Luhangan ja Joutsan kunnanjohtajien, Joutsan perusturvajohtajan
sekä Joutsan johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.
Liitteinä
liite 1 sopimusluonnos sosiali- ja vammaispalvelun tehtävien hoitamisesta
ajalla 1.8.2021 -31.12.2022
liite 2 palvelunkuvaus sosiaali- ja vammaispalveluista Joutsa-Luhanka
1.8.2021-31.12.2022
liite 3 sopimus henkilötietojen käsittelystä
liite 4 Luhangan sosiaalipalveluiden tuottamisen kustannukset 1.8.202131.12.2022
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen
sosiaali- ja vammaispalvelujen määräaikaisen yhteistyösopimuksen
Luhangan kunnan kanssa 1.8.2021-31.12.2022.

Päätös

Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen oli esittelemässä asiaa
kokouksessa.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen määräaikaisen
sopimuksen sosiaali- ja vammaispalvelujen tuottamisesta Luhangan
kunnalle 1.8.2021-31.12.2022, sillä muutoksellä että sosiaalipalveluiden
tuottamisen kustannukset liite ei sisälly sopimukseen ja Joutsan kunnan
työntekijöille maksettavista mahdollisista korvauksista päätetään erikseen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
2 Sopimus sosiaali- ja vammaispalvelun tehtävien hoitamisesta Joutsa
-Luhanka 1.8.2021-31.12.2022
3 Palvelukuvaus sosiaalipalveluista Joutsa-Luhanka 1.8.21-31.12.22
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Selvityspyyntö Sote-keskus / aluehallintovirasto
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 138
172/10.03.02.00/2021
Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, puh. 0400 646 848
Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Aluehallintovirasto on 26.5.2021 päivätyllä kirjeellä lähestynyt kuntaa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hallintokanteluna käsitellyn
asian (LSSAVI/ 6382/2019) yhteydessä saattanut Joutsan
kunnanvaltuuston tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 10.4.2019
kirjeessä todetun, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin
kohdistuvien investointien arvonlisäverottomien kokonaiskustannuksien
viiden miljoonan rajan ylittymisessä otetaan huomioon samaan
hankkeeseen liittyvät osakokonaisuudet. Jos kunta tai kuntayhtymä tekee
samaan rakennuskohteeseen lain voimassaoloaikana (1.7.2016–
21.12.2022) useita korjaus- tai rakennusinvestointeja, voidaan niiden
katsoa kuuluvan samaan investointikokonaisuuteen. Näissä tapauksissa
kokonaisarvo lasketaan osakokonaisuuksien yhteenlasketusta arvosta.
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta
rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016, jälj. rajoituslaki)
on voimassa määräajan. Rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden
2025 loppuun asti. Samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaalueita koskevan Paras-puitelain velvoitteita on jatkettu vuoden 2023
loppuun. Lait tulivat voimaan 1.1.2020.
Aluehallintovirasto on 13.4.2021 vastaanottanut ilmoituksen, jossa tuodaan
esille Joutsan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uudisrakennus- ja
saneeraushankkeiden ja -suunnitelmien kustannuksia. Ilmoituksen mukaan
Joutsan kunnanhallitus on 14.01.2019 §10 arvioinut hankkeen 5,0
miljoonan määrärahan ylittyvän 400.000 eurolla. Lisäksi Joutsan valtuusto
on 16.12.2020 hyväksynyt SaKuKo-osaston peruskorjauksen
hankesuunnitelman ja rakennusosaan perustuvan kustannusarvion, ja
15.02.2021 §4 hyväksynyt urakoitsijan rakennushakkeen toteuttajaksi.
Ilmoituksen mukaan tuleva SaKuKo-osasto on liitetty käytävällä uuteen
sote-keskukseen, ja liittyy siten kiinteästi uuteen sotekeskukseen. Entisen
terveyskeskuksen korvaamisrakentamiseen on ilmoituksen mukaan
sitovasti osoitettu n. 7,4 miljoonaa euroa ja muut hankesuunnitelman
mukaiset investointisuunnitelmat kustannukset olisivat kokonaisuudessaan
noin 11 miljoonaa euroa.
Tämä huomioiden aluehallintovirasto pyytää Joutsan kunnanhallitusta
antamaan selvityksensä seuraavista seikoista:
- Mikä on Joutsan kunnan merkittävien sosiaali- ja terveydenhuollon
rakennuksiin kohdistuvien investointien kokonaisarvo huomioiden
osakokonaisuuksien yhteenlaskettu arvo?
- Jos sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja
koskevien sitoumusten arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset
ylittävät viisi miljoonaa euroa, onko Joutsan kunta hakenut sosiaalija terveysministeriöltä poikkeuslupaa em. arvonlisäverottoman
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euromäärän ylittäviin merkittäviin sosiaali- ja terveydenhuollon
investointeihin?
Onko STM myöntänyt poikkeusluvan?
- Onko Joutsan kunnalla muita rajoituslain tai Paras-puitelain velvoitteisiin
liittyviä rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta
koskevia sopimuksia, tai yhteistyöhankkeita yksityisten sosiaalija terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa?
Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen selvitys.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen selvityksen aluehallintovirastolle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
5 Selvitys LSSAVI_8216_2021_kh
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Joutsan kunnan kesän 2021 päällystys- ja bitumistabilointityöt, hankintapäätös
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 139
166/02.06.00/2021
Asian valmistelija(t): Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja, puh 0400 646 848

Joutsan kunta on pyytänyt tarjouksia Rantatien, Keskustien ja Savontien
päällystyksestä ja bitumistabiloinnista. Rantatielle ja Keskustielle
toteutetaan päällystys- ja bitumistabilointi ja osalle Savontietä pelkkä
päällystys.
Tarjoukset on pyydetty avoimen menettelyn kautta Hilma tarjouspyynnöllä.
Tarjous on julkaistu 14.05.2021. Tarjoukset tuli jättää 18.06.2021
mennessä.
Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta.
Hankinnan kohteen kriteerit:
Vaahtobitumistabilointi, syvyys 200mm
AB 16/25, 50mm

4482 m2
5815 m2

Peab Industry Oy
Vaahtobitumistabilointi
AB 16/25, 50mm

9,07 €/m2
40 651,74 €
8,03 €/m2
46 694,45 €

Asfalttikallio Oy
Vaahtobitumistabilointi
AB 16/25, 50mm

20,42 €/m2
91 522,44 €
7,88 €/m2
45 822,20 €

Sijoitukset, halvin hinta:
1. Peab Industry
2. Asfalttikallio Oy

87 346,19 €
137 344,64 €

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Joutsan kunnan kesän 2021 päällystys- ja bitumistabilointitöiden
toteuttajaksi valitaan Peab Industry Oy.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä 2022
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 140
116/09.05.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa
pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 33,3 M€ vuonna
2022. Liikevaihdosta pelastustoiminnan osuus on noin 26,1 M€ ja
ensihoidon osuus noin 7,2 M€. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto
kasvaa vuoden 2022 talousarvioesityksessä 2,7 % vuoden 2021
talousarvioon verrattuna.
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71
prosentilla. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien
kasvu johtuu pääosin seuraavista tekijöistä: Viitasaaren, Karstulan ja
Kannonkosken paloasemien uudistushankkeiden aiheuttamat
kustannukset nostavat vuokramenoja, vuoden 2020 tilinpäätöksessä
syntyneen 117 579 euron kumulatiivisen alijäämän kattaminen, TUVEjärjestelmän käyttöönotto sekä ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat
kohoavat leasingmaksut nostavat käyttömenoja.
Talousarvioehdotuksessa Joutsan kunnan maksuosuus on 398 875 €,
jossa muutos 2021-2022 on 3684 € (0,93 %).
Lausunnot on pyydetty lähettämään 20.8.2021 mennessä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2022.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2021
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 141
43/02.01.02/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Joutsan kunnanhallituksen 11.01.2021 § 9 Talousarvion 2021 toimeen
pano-ohjeen mukaisesti talous- ja hallintojohtaja antaa kunnanhallitukselle
neljännesvuosittain talouskatsauksen ja arvion talousarvion
toteutumisesta.
Talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2021. Laskennallinen käyttöaste
toukokuun lopussa on 41,7 %.
Toimintatuottoja on kertynyt 2 220 082 euroa, joka on 45,8 %
talousarviosta.
Toimintakuluja on kirjattu 14 248 478 euroa, joka on 39,2 % talousarviosta.
Henkilöstökulujen toteuma on 38,3 %.
Verotuloja on kertynyt alkuvuodelta 7 064 762 euroa, 44,8 %
talousarviosta.
- Tuloveron kertymä on 47,2 %
- Kiinteistöveron kertymä on 11,5 %.
- Yhteisöveron on kertymä 59,2 %
Valtionosuuksia on kertynyt 9 550 239 euroa, 41,7 % talousarviosta.

Esittelijä

Vuosikatteeksi muodostuu 1 876 450 euroa ja tilikauden tulokseksi poistot
ja arvonalentumiset huomioituna on 1 364 652 euroa.
Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 142
165/01.01.01/2021
Asian valmistelija(t):

Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen on irtisanoutunut
tehtävästä, siten että viimeinen virassaolopäivä on 15.8.2021. Talous- ja
hallintojohtajan siirtyessä muihin tehtäviin Joutsan kunnassa avautuu
talous- ja hallintojohtajan virka.
Virkaan valittava toimii hallinto- ja talousosastojen osastopäällikkönä ja
vastuualueina ovat yleis- ja henkilöstö- sekä taloushallinnon
kokonaisuudet. Talous- ja hallintojohtaja vastaa talouden ja toiminnan
suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista, päätösten valmistelusta ja
täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Lisäksi hän toimii
kunnanjohtajan sijaisena.
Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja
riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon.
Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista
sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.
Hakijat voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan
kokonaispalkkausta.
Hakuaika virkaan päättyy 30.7.2021 klo 15.00. Hakemukset pyydetään
lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta
www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista toimittaa,
voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Joutsan kunta, PL 20,
19651 Joutsa.
Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista.
Hakemuksia ei palauteta.
Joutsan voimassaolevan hallintosäännön 33 § mukaan kunnanhallitus
päättää talous- ja hallintojohtajan valinnasta.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:
1. myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkaselle.
2. julistaa haettavaksi talous- ja hallintojohtajan viran ja hakuaika päättyy
30.7.2021 klo 15.00
3. nimetä haastatteluryhmän
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4. kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja
riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon.
Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista
sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.
5. hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin
6. valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan
7. virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika
8. palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.
Päätös

Talous- ja hallintojohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä
(Hallintolaki 28 § kohta 1).
Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Harri Nissinen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus
1. myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkaselle.
2. julistaa haettavaksi talous- ja hallintojohtajan viran ja hakuaika päättyy
30.7.2021 klo 15.00
3. puolueet nimeävät edustajansa haastatteluryhmään 9.7.2021
mennessä.
4. kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja
riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä talous- ja kunnallishallintoon.
Lisäksi arvostetaan yhteistyö- ja johtamistaitoja, tietotekniikan hallitsemista
sekä innostunutta ja kehittämismyönteistä asennetta.
5. hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin
6. valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan
7. virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika
8. palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
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Hälytysrahan myöntäminen
Perusturvalautakunta 25.05.2016 § 59
Joutsan kunnan vanhuspalveluissa on tällä hetkellä maksettu hälytysrahaa
tilanteissa, joissa työntekijä on hälytetty töihin työnantajan toimesta vapaaajallaan. Arkisin kertakorvauksena maksettava hälytysraha on ollut 30 euroa,
yö- ja viikonlopputyössä 45 euroa. Työntekijän tehdessä kaksi peräkkäistä
työvuoroa työnantajan pyynnöstä, työnantaja on maksanut tästä 45 euron
kertakorvauksen. Nämä taksat ovat olleet käytössä 11/2008 lukien
(perusturvalautakunta 26.11.2008 § 119).
KVTES:n 24§:n mukaan viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälytetään)
työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta
ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen
ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun pitää edellyttää enintään viiden tunnin
kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään
tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei
makseta.
Työnantajan näkökulmasta hälytysrahan maksaminen voi helpottaa niitä
haasteellisia tilanteita, joissa työnantaja joutuu tiedustelemaan vakituisessa
virka- tai työsuhteessa olevilta työntekijöiltä mahdollisuutta tulla
hälytysluonteiseen työhön vapaa-ajallaan. Tavallisimmin kyseessä on tilanne,
jossa joku työvuorossa olevista työntekijöistä on estynyt saapumasta työhönsä
esim. sairastumisen vuoksi.
Tällä hetkellä seututerveyskeskus maksaa henkilöstölleen hälytysrahaa
seuraavasti:
- Tuplavuorokorvaus on 50 euroa (henkilö jää esimerkiksi aamuvuoron jälkeen
tekemään iltavuoron esimiehen pyynnöstä)
- Hälytysraha 70 euroa (henkilö tulee esimerkiksi vapaapäivältään työvuoroon
5 tunnin kuluessa pyynnöstä)
Yhdenmukaistamiseksi Joutsan kunnan vanhuspalveluiden hälytysrahan
maksamisen perusteita tulisi tarkistaa.
(Valmistelijat: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen p. 0400 670 089,
asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies Terhi Kallio p 040 358 8160)
Peruspalvelujohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää henkilöstöasiantoimikunnalle, että
hälytysrahakäytäntö yhdenmukaistetaan seututerveyskeskuksen kanssa.
Tuplavuorokorvauksena maksetaan 50 euroa ja hälytysrahana 70 euroa.
Näin työvoiman sijoittumisessa vähennetään kilpailuasetelmaa eri työnantajien
kesken.
Päätös:
Peruspalvelujohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________
Henkilöstöasiain toimikunta 22.08.2016 § 10
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Palkka-asiamiehen esitys:
Henkilöstöasiantoimikunta esittää kunnanhallitukselle että
perusturvalautakunnan esitys hyväksytään siten että se koskee myös
kehitysvammahuollon kolmivuorotyötä tekeviä työntekijöitä.
Päätös:
Palkka-asiamiehen esitys hyväksyttiin.
__________
Kunnanhallitus 12.09.2016 § 153
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asiassa henkilöstöasiaintoimikunnan esityksen
mukaisesti.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Marjaana Kuitunen poistui kokouksesta esteelisenä tämän asian käsittelyn
ajaksi.
__________
Kunnanhallitus 02.07.2018 § 161
Johtoryhmä on keskustellut 28.5.2018 tarpeesta ottaa hälytysraha käyttöön
myös ICT-asiantuntijan osalta. Esimerkiksi maanantainaamuna 25.6.2018 ICTasiantuntija jouduttiin hälyyttämään vuosilomapäivältä töihin, koska esim.
kunnanviraston nettiyhteydet eivät toimineet.
Hallintosäännön 28 § mukaan kunnanhallituksella on toimivalta
henkilöstöasioissa asioissa, joista ei ole säädetty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä. Hallintosäännön 23 § mukaan kunnanjohtaja päättää
palkoista osastopäällikön, talous- tai hallintojohtajan esityksestä ja
hallintosäännön liitteen mukaan hallintojohtaja päättää muiden kuin
harkinnanvaraisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkan lisien
myöntämisesetä. Hälytysraha on harkinnanvarainen lisä, joten päätösvalta
asiasta on kunnanhallituksella.
(valmistelija: ma. hallintojohtaja Sari-Maarit Peltola, sari.peltola@joutsa.fi, 040
6533 165)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että hälytysraha 70 € koskee myös ICT-asiantuntijaa.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________
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Kunnanhallitus 05.07.2021 § 143
146/01.02.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Nykyiset hälytysrahan korvaukset ovat:
- Tuplavuorokorvaus on 50 euroa (henkilö jää esimerkiksi aamuvuoron
jälkeen tekemään iltavuoron esimiehen pyynnöstä)
- Hälytysraha 70 euroa (henkilö tulee esimerkiksi vapaapäivältään
työvuoroon 5 tunnin kuluessa pyynnöstä)
Kvtes 22 § mukaan työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä
maksetaan 7,61 euron hälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan
(hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen
poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on määrätty olemaan varalla tai
että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun pitää
edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista.
Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon
mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Viranhaltijalle/
työntekijälle maksetaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn
edellyttämistä matkakuluista.
Talous- ja hallintojohtaja on käynyt pääluottamusmiesten kanssa
neuvotteluita hälytysrahan myöntämisen periaatteista ja korvauksien
määrästä. Hälytysrahan määrää on viimeksi tarkastettu vuonna 2016.
Hälytysrahan määräksi on neuvoteltu seuraavat summat:
- arkipäivä
70 euroa
- viikonloppu
90 euroa
- juhlapyhä
110 euroa
Tuplavuorokorvauksen määrä pidetään 50 eurossa, mutta henkilöt jotka
vuorossaan täyttävät hälytysrahan, sekä tuplavuorokorvauksen kriteerit
ovat oikeutettuja molempiin korvauksiin.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:
1.hälytysrahan määräksi
- arkipäivä
70 euroa
- viikonloppu
90 euroa
- juhlapyhä
110 euroa
2.Tuplavuorokorvauksen määräksi 50 euroa
3.henkilöt jotka vuorossaan täyttävät hälytysrahan, sekä
tuplavuorokorvauksen kriteerit ovat oikeutettuja molempiin korvauksiin.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Uuden valtuuston kokoonpano
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 144
53/00.00.00/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut 13.6.2021 pidettyjen
kuntavaalien tuloksen.
Valtuusto on valittu seuraavasti:
Valittu
1. Kuurne, Heikki
2. Willman, Kalle
3. Maukonen, Pauliina
4. Lehtonen, Jussi
5. Hölttä, Arto
6. Peltoniemi, Eero
7. Ilmonen, Iiris
8. Liukkonen, Jarmo
9. Kaistinen, Saku
10. Kuitunen, Martti
11. Nikkilä, Lea-Elina
12. Lehtonen, Vuokko
13. Reinikainen, Katri
14. Tapper, Kari
15. Lankia, Pekka
16. Niiranen, Heidi
17. Suuronen, Ilari
18. Hovila, Sari
19. Järvinen, Juha
20. Tornberg, Tenho
21. Lehtonen, Matias
22. Fredin, Kalevi
23. Niinikoski, Aila

Toimitusjohtaja, eläkeläinen
KESK
Erikoislääkäri
KOK
Tutkimuskoordinaattori, YTM
KESK
Maaseutuyrittäjä
PS
Maanviljelijä, eläkeläinen
KD
Kasvatustiet. maisteri, kulttuuritoimija SDP
Lääkintävahtim.-sairaankuljettaja, yrittäjä KOK
Ympäristöterveystarkastaja evp., eläkel. KESK
Liikenneinsinööri, omaishoitaja
PS
Taksiautoilija
KESK
Agronomi, FM
VIHR
Sairaanhoitaja
KOK
Perushoitaja
KESK
Linja-autonkuljettaja
PS
Metsätalousyrittäjä, HHJ
KESK
Lähihoitaja
SDP
Koneinsinööri
KOK
Vs. laiteturvallisuuskoordinaattori
KESK
Maatalousyrittäjä
PS
Journalisti
KESK
Yrittäjä
KOK
Maaseutuyrittäjä
KESK
Yhteiskuntatiet. maisteri, psykoterapeutti SDP

Varalla
Kansallinen Kokoomus
1. Ruunula, Hanna
2. Hautakangas, Jouni
3. Hännikäinen, Timo
4. Flink, Riku
5. Rausch, Marili

Sairaanhoitaja
Asentaja
Yrittäjä
Artesaani-kirvesmies
Yrittäjä

Keskusta + Kristillisdemokraatit
1. Tommola, Ulla
Metsätalousinsinööri
2. Tupala, Arto
Maanviljelijä
3. Lahtela, Kari
Yrittäjä, eläkeläinen

KOK
KOK
KOK
KOK
KOK
KESK
KESK
KESK
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Opiskelija
Ympäristötarkastaja, eläkeläinen
Eläkeläinen, herastuomari
Yrittäjä

KESK
KESK
KESK
KD

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Niinikoski, Leo
Koulutuspäällikkö, eläkkeellä
2. Saari, Anssi
Viilunkäsittelijä, kalastaja
3. Leskinen, Markku
Myyjä

SDP
SDP
SDP

Perussuomalaiset
1. Talja, Aarre
2. Partanen, Jari
3. Mäkinen, Pirjo
4. Trast, Jukka

PS
PS
PS
PS

Eläkeläinen
Yo-merkonomi
Vapaaehtoistyöntekijä
Yrittäjä, eläkeläinen

Vihreä liitto
1. Tanni, Janika
Kalevalainen jäsenkorjaaja, yrittäjä
2. Luukkanen, Marianne Sairaanhoitaja

VIHR
VIHR

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa keskusvaalilautakunnan vahvistaman kuntavaalien
2021 tuloksen ja saattaa asian edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen valtuustokaudella 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 145
149/00.00.01/2021
Asian valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä
tavalla.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkavalla
valtuustokaudella kunnalliset ilmoitukset julkaistaan seuraavasti:
1. Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan
kunnan verkkosivuilla ja Joutsan Seutu -paikallislehdessä. Kuntalaisten
tietoon saatettavat kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivulla
lyhennettynä tai ilmoituksella siitä, missä kuulutus on nähtävänä.
2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin
viran haettavaksi julistava viranomainen päättää.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne poistui asian käsittelyn ajaksi
esteellisenä. (Hallintolaki 28.1 § kohta 5.)
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuuston kokousten ilmoittamistapa valtuustokaudella 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 146
149/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Hallintosäännön 79 §:ssä kutsun lähettämisajaksi on määrätty vähintään 6
päivää ennen valtuuston kokousta ja samassa ajassa kokouksesta on
tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Hallintosäännön 80 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen
käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto
päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti.
Valtuuston kokousten kokouskutsu on aikaisemmin julkaistu Joutsan Seutu
-paikallislehdessä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkavalla
valtuustokaudella valtuuston kokouskutsu ja asialista julkaistaan kunnan
verkkosivulla ja kokouskutsu julkaistaan Joutsan Seutu -paikallislehdessä.
Lisäksi valtuuston kokouksen esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
sähköisesti.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne poistui asian käsittelyn ajaksi
esteellisenä.( Hallintolaki 28.1 § kohta 5.)
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuuston vaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 147
149/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa
on 3 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat
saaneet eniten ääniä.
Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä
olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla
läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos
osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään
kokonaislukuun.
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän
varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä
kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa
määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto
1. valitsee valtuuston vaalilautakuntaan toimikaudekseen kolme jäsentä ja
näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
2. nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosille 2021-2023
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 148
149/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Joutsan kunnan voimassa olevan hallintosäännnön 84 §:n mukaan
valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajien toimikauden pituutta ei ole määritelty.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättää valtuuston
puheenjohtajiston toimikaudeksi 2 vuotta ja toimittaa valtuuston
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin
vuosille 2021-2023.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen vaali
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 149
150/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Kuntalain 32 § mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt että heidän toimikautensa on
valtuuston toimikautta lyhyempi.
Hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2
varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallintosäännön 8 § 2 kohdan mukaan kunnanhallituksessa on
konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
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
valmistelusta; eikä
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallitukseen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
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Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Merkitään,
että 9-jäsenisessä toimielimessä naisia tai miehiä tulee olla vähintään
neljä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. päättää kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi(2) vuotta
2. suorittaa kunnanhallituksen jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (2) vaalin
3. valitsee konsernijaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 150
156/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Hallintosäännön 9 § mukaan tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, joista
valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Vaalikelpoisuuden rajoituksista tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain
75 §:ssä, jonka mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, pormestarin,
apulaispormestarin tai kunnanjohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
tarkastuslautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 1.8.2021 alkavalle
valtuustokaudelle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 151
155/00.00.01/2021
Asian valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä
ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 5. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi
kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien
mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä, on
kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes kukin
kuntavaaleissa esiintynyt äänestäjäryhmä on saanut edustuksensa. Niin
kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta,
keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen tulee olla vaalikelpoinen
kyseiseen toimielimeen (kuntalaki § 74) , mutta henkilön ei tarvitse olla
valtuutettu tai varavaltuutettu.
Tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2021-2025.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 152

13/2021

35

05.07.2021

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 152
151/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Hallintosäännön 10 §:n mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa on
puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja
valitaan valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten
varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 1.8.2021
alkavalle valtuustokaudelle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Puulan seutuopiston opistolautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 153
154/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Puulan seutuopiston ylläpitäjä on Joutsan kunta ja sen toimialueena ovat
Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kunnat.
Kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaan opiston hallintoa hoitaa
opistolautakunta, johon kuuluu 7 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet.
Joutsan ja Kangasniemen kunnat valitsevat kumpikin opistolautakuntaan
kolme jäsentä ja Toivakan kunta valitsee yhden jäsenen. Henkilökohtaiset
varajäsenet tulevat samasta kunnasta kuin varsinaiset jäsenet.
Opistolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisessa
toimitaan niin, että kyseiset tehtävät kiertävät kahden vuoden pituisilla
kausilla kolmen sopimuksessa mukana olevan kunnan kesken.
Lautakunnan puheenjohtaja nimetään 1.1.2009 alkaen seuraavan
järjestyksen mukaisesti: Kangasniemi, Toivakka, Joutsa. Lautakunnan
varapuheenjohtaja nimetään vastaavasti seuraavan järjestyksen
mukaisesti: Toivakka, Joutsa ja Kangasniemi.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa Puulan
seutuopiston opistolautakunnan joutsalaisten jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle ja nimeää
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan em. sopimuksen
mukaisesti.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 154

13/2021

37

05.07.2021

Perusturvalautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 154
152/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Hallintosäännön 10 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on
puheenjohtaja ja 6 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Lautakunnan alaisessa yksilöjaostossa on kolme valtuuston
perusturvalautakunnan jäsenistä valitsemaa jäsentä ja heillä kullakin
henkilökohtainen varajäsen.
Hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnan puheenjohtaja valitaan
valtuuston jäsen tai varajäsen.
Perusturvalautakunta ja yksilöjaosto toimivat Joutsan kunnassa niin kauan
kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntahallinnolle.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
perusturvalautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin sekä yksilöjaoston jäsenten,
henkilökohtaisten varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaalin 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Teknisen lautakunnan vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 155
153/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen,
puh. 040 358 0007

Hallintosäännön 10 § mukaan teknisessä lautakunnassa on puheenjohtaja
ja 6 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Edelleen hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja
valitaan valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
teknisen lautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 1.8.2021 alkavalle
valtuustokaudelle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 156
157/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan
Joutsan kunta valitsee yhtymävaltuustoon 1 jäsenen ja jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen.
Valinnoissa tulee huomioida kuntalain 76 §, jonka mukaan vaalikelpoinen
kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen
kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan
ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee Jyväskylän
koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden (1) jäsenen ja
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Keski-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten valinta
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 157
163/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 2 § mukaan
lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa 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, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa,
eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa
harjoittava henkilö.

Keski-Suomen käräjäoikeus on kirjeellään pyytänyt, että kunnat
nimeäisivät lautamiehet valtuustokaudelle. Joutsasta valittavien
lautamiesten lukumäärä on yksi.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa yhden
käräjäoikeuden lautamiehen vaalin valtuustokaudelle siten, että lautamies
astuu tehtäväänsä 1.11.2021.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
7 Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirin kirje
8 Lautamiesten lukumäärä 2021
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Keski-Suomen liiton edustajainkokousedustajien vaali toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 158
157/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Keski-Suomen liiton edustajainkokouksen toiminnasta on säädetty
liiton perussopimuksen pykälissä 6 - 11. Edustajainkokous valitsee
jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Keski-Suomen liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat
valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden
viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on
yksi edustaja jokaista alkavaa viittä tuhatta asukasta kohti, kuitenkin
enintään 40,6 % rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. Kullekin
edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on
edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava
jäsenkuntien valtuutettuja.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee Keski-Suomen liiton
edustajainkokoukseen yhden(1) edustajan ja henkilökohtaisen
varaedustajan.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
toimikaudeksi 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 159
157/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan
7 §:n Joutsan kunnasta on yhtymän valtuustossa 2 jäsentä. Kunnista
valittavien jäsenten määrä määräytyy kuntakoon mukaisesti. Kullekin
jäsenellä valitaan henkilökohtainen varajäsen. Perusopimuksen 8 §:n
mukaan jäsenet valtuustoon valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi.
Valinnoissa tulee huomioida kuntalain 76 §, jonka mukaan vaalikelpoinen
kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen
kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan
ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai 40 % miehiä.
Tässä tapauksessa naisia ja miehiä tulee valita yksi. Vaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021 -2025.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistötoimituksen uskotut miehet toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 160
171/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): Antti-Pekka Hokkanen

Maanmittauslaiton on lähettänyt kirjeen kunnille kiinteistötoimitusten
uskottujen miesten valinnasta uudelle valtuustokaudelle ja tietojen
toimittamisesta Maanmittauslaitokselle.
Kiinteistönmuodostamislain (1995/554) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston
tulee valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi
henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kyseisen lainkohdan
mukaan uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi
tuntea paikallisia oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on
lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kirjeessään Maanmittauslaitos pyytää kiinnittämään valintaprosessissa
erityishuomiota ikään, sillä käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain
mukaan uskotuksi mieheksi ei tule valita henkilöä, joka on valintahetkellä
alle 25 vuotta tai täyttänyt 65 vuotta. Samalla Maanmittauslaitoksen
toiveena on, että valinnoissa kiinnitettäisiin huomiota uskotun miehen
mahdollisuuteen hoitaa tehtävää arkipäivisin.
Kuntaan valittavien uskottujen miesten määrää tärkeämpi olisi, että valitut
luottamushenkilöt täyttävät em. kriteerit. Usein käytännön syistä on silti
ollut etua, että kunnassa on käytettävissä hieman enemmän valittuja
uskottuja miehiä kuin vähimmäismäärä (6).
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää
vähintään kuusi(6) uskottua miestä 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
9 Maanmittauslaitoksen kirje 21.6.2021 kiinteistötoimitusten uskottujen
miesten valinnasta
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Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen toimikaudelle 2021-2025
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 161
157/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t):Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Sisä-Suomen poliisilaitos on pyytänyt alueensa kaupunkeja ja kuntia
nimeämään poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudelle 1.6.202131.5.2025. Alueen neuvottelukunnan jäsenmäärä on 51 jäsentä. Kunnat ja
kaupungit nimeävät yhden jäsenen ja tälle varahenkilön. Alueen suuret
kaupungit Tampere (5 jäsentä) ja Jyväskylä (2 jäsentä) nimeävät useampia
jäseniä.
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan
tehtävänä on
1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä
poliisin toimintaa,
2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
4. käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee Sisä-Suomen
poliisilaitoksen neuvottelukuntaan jäsenen ja tälle varajäsenen
toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 162
173/07.01.03/2021
1. Korkein hallinto-oikeuden päätös 17.6.2021 valituslupahakemuksen
hylkäämisestä.
2. Metsähallituksen lupa MH 4526-2021-1 Tutkimuslupa puutteellisesti
tunnetut lajit MH letoilla.
3. Digi- ja väestötietoviraston kirje kunnanhallituksille Äänestysaluejaon
muuttaminen vuodelle 2022.
4. Keski-Suomen sote -uudistuksen tiedote 23.6.2021.
5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston 18.6.2021 pöytäkirja.
6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirjanote 18.6.2021 §
13: Keski-Suomen hyvinvointiohjelman 2021-2024 hyväksyminen.
7. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 23.6.2021.
8. Keski-Suomen liitto; maakuntahallituksen pöytäkirja 18.6.2021.
9. Oikeusministeriön kirje 30.6.2021; Aluevaalit vuonna 2022:
Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,
vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus 05.07.2021 § 163
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Yhteinen perusturvalautakunta ja yksilöjaosto / Joutsa - Luhanka
Kunnanhallitus 05.07.2021 § 164
176/00.04.01/2021
Asian valmistelija(t): Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358
0007

Kuntalain 8 luvun 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat
sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviä yhdessä. Kunnilla on mahdollista
muodostaa sopimuksella yhteinen toimielin.
Kuntalain 52 § mukaan:
Yhteistä toimielintä koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:
1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun
järjestämisvastuun siirtymisestä;
2) yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita
toimielimen jäseniä;
3) kustannusten perusteista ja jakautumisesta;
4) sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta.
Sopimuksessa voidaan myös sopia siitä, ettei vastuukunnan
kunnanhallituksella ole oikeutta ottaa yhteisen toimielimen päättämään
asiaa käsiteltäväkseen.
Joutsan kunta ja Luhangan kunta ovat solmineet sopimuksen sosiaali- ja
vammaispalvelujen tehtävien hoitamisesta. Joutsan kunta on kevään ajan
tuottanut palveluita Luhangan kunnalle ja kunnanhallitus käsittelee
sopimuksen jatkumista kokouksessaan 5.7.2021.
Luhangan kunnanvaltuusto on 8.6.2021 § 18 päättänyt lakkauttaa
perusturvalautakuntansa, sekä päättänyt, että Joutsan kunnan kanssa
perustetaan yhteinen perusturvalautakunta, sekä yksilöjaosto.
Esityslistan liitteenä sopimus yhteisen toimielimen perustamisesta.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle yhteisen toimielimen
perustamista esityslistan sopimuksen mukaisesti ja esittää sopimuksen
Luhangan kunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
10 Sopimus yhteisestä toimielimesta Joutsan ja Luhangan välillä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 131, § 134, § 135, § 137, § 143

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Joutsan Kunnanhallitus
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 132, § 133, § 136, § 138, § 140, § 141, § 142, §
144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, §
157, § 158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 139

HANKINTAOIKAISU JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
I Hankintaoikaisu
(Hankintalain mukainen hankintaoikaisu)
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai
muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin
sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaoikaisun tekemiseen oikeutetut
Hankintaoikaisun voi tehdä asianosainen, eli se ehdokas tai tarjoaja, jonka
oikeusasemaan hankintapäätöksellä on vaikutusta tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston
aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen
tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun muoto ja sisältö
Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisussa on käytävä ilmi
- päätöksen tehnyt viranhaltija sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisu kohdistuu
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- vaatimukset eli miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- perustelut eli millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, sähköinen yhteystieto tai postiosoite
sekä puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät
jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, on Joutsan Kunnanhallitus
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus
Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.
Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa
kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä
kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot
kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten
mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle
viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.
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II Oikaisuvaatimusohje, kunnallisvalitus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Joutsan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Joutsan Kunnanhallitus
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
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- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Joutsan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Joutsan kunnan kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
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