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Pöytäkirjan tarkastus
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Tenho Tornberg
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pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivulla 08.10.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 210

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 04.10.2021 § 211

Päätösehdotus

Toimielin valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä
keskuudestaan.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tenho Tornberg ja Iiris Ilmonen.
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Esityslistan hyväksyminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 212

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

5

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 213

17/2021

6

04.10.2021

Valtuuston päätösten 27.9.2021 täytäntöönpano
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 213
134/00.02.01/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Joutsan valtuusto on pitänyt kokouksen 27.9.2021. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt
toimivaltansa ja että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön valtuuston 27.9.2021 tekemät
päätökset.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan varajäsenen eroaminen/uuden valitseminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 214
261/00.00.01/2021
Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen

Joutsan valtuusto on 9.8.2021 valinnut hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan
varajäseneksi Kalervo Vinterin.
Kalervo Vinter on kirjellään 20.9.2021 pyytänyt eroa hyvinvointi- ja
sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Perusteluina hän toteaa, ettei ole
aikaisemmin ollut tekemisissä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa
käsitteltäviin asioihin eikä ikänsä puolesta koe olevan oikea henkilö
tehtävään.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. myöntää eron Kalervo Vinterille hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan
varajäsenen tehtävästä
2. valitsee hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Edustajan nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston
johtoryhmään
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 215
272/14.05.00/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)
tuli voimaan 1.1.2015. Työllistymistä edistävällä monialaisella
yhteispalvelulla (jatkossa monialainen yhteispalvelu) tarkoitetaan
yhteistoimintamallia, joissa Työ- ja elinkeinotoimisto (jatkossa TE-toimisto),
kunta ja Kansaneläkelaitos (jatkossa Kela) yhdessä arvioivat
yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat
työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä
vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman
monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa
kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja
toimialueesta (Valtioneuvoston asetus 1377/2014).
Keski-Suomessa toimii kaksi monialaista yhteispalveluverkostoa; eteläinen
ja pohjoinen. Joutsan kunta on solminut työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä yhteityösopimuksen ja kuuluu
Keski-Suomen eteläiseen TYP-verkostoon.
Keski-Suomen TE-toimisto pyytää Kelaa ja toimialueensa kuntia
nimeämään organisaationsa edustajat (jäsen + varajäsen + yhteyshenkilö
sopimukseen liittyvissä asioissa) työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalveluverkoston johtoryhmään, jonka toimialueeseen ne kuuluvat
1.1.2022 alkaen siihen saakka, kunnes maakunta- ja sote -uudistusta
koskevat lait tulevat voimaan tai laki työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta kumotaan, kuitenkin enintään 31.12.2024
saakka (3 vuotta).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalveluverkoston johtoryhmään varsinaiseksi jäseneksi Johanna
Pajusen ja varajäseneksi Petri Kaitamäen. Yhdyshenkilönä toimii Johanna
Pajunen.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnan vakuutuksien kilpailuttaminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 216
268/02.06.00/2021
Asian valmistelija(t): vt. talousjohtaja Pekka Takala, puh. 040 358 0007

Kunnanhallitus 26.4.2021 § 91
Konsernijaosto on 23.10.2017 päättänyt, että valtuustokauden aikana
kunnan vakuutukset kilpailutetaan. Nykyiseksi yhteistyökumppaniksi on
valikoitunut Pohjola Vakuutus Oy. Kunnan vakuutusmaksut ovat vuosittain
noin 110 000 euroa ja vakuutuksien hintataso on hyvä saattaa ajantasalle
kilpailuttamalla. Vakuutusten kilpailuttaminen on mahdollista tehdä itse tai
meklarin kautta. Meklarin välityksellä tehty kilpailutus varmistaa sen, että
kilpailutuksessa on huomioitu kaikki tarvittavat seikat.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan riskien
vakuuttamisesta ja hallintosäännön liitteen mukaisen toimivaltataulukon
mukaisesti talous- ja hallintojohtajan toimivaltaan kuuluu kunnan
vakuutuksista päättäminen. Näin ollen talous- ja hallintojohtajan tehtäviin
kuuluu, että kunnan omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu.
Kunnan tytäryhtiön Joutsan Vuokra-asunnot Oy:n osalta päätösvalta
vakuutusten kilpailuttamisesta on yhtiöllä itsellään. On yhtiöiden
edunmukaista, että tytäryhtiö kilpailuttaa vakuutuksensa yhtäaikaisesti
kunnan vakuutusten kanssa. Tytäryhtiön vakuutuksen kilpailuttamisesta
konsernijaoston tulee tehdä ohjeistus.
(Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, p. 040
3580007)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää:
1. kilpailuttaa kunnan vakuutukset.
2. valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan ratkaisemaan kilpailuttamisen
osalta menettelytavan ja tarjouspyyntöjen sisällön toimivaltuuksiensa
rajoissa.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________
Kunnanhallitus 4.10.2021
Joutsan kunnan toimeksiannosta vakuutusmeklari Söderberg & Partners
Oy on kilpailuttanut kunnan vakuutukset. Kilpailutuksessa Joutsan kunnan
vakuutuskokonaisuus on jaettu kahteen osaan:
1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset,
oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvo- ja
liikennevakuutukset
2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
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Kyseessä on ollut EU kynnysarvon ylittävä hankinta, josta on julkaistu
hankintailmoitus Hilma ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.
03.07.2021 klo 8:55 (2021-078154).
Tarjoukset on pyydetty sovituilla turvan tasoilla sekä lähinnä nykyisillä
omavastuutasoilla. Omaisuuskohteet on pyydetty tarjoamaan joko
täysarvona (neliöihin taikka kuutioihin pohjautuen) taikka euromääräisesti
vakuutetut kohteet ensivastuuna. Ensivastuuperusteisesti vakuutettuun
kohteeseen ei sovelleta alivakuutuskäytäntöä. Oikeusturvavakuutuksen
vakuutusmäärä nostettiin 25 000 eurosta 50 000 euroon sekä siihen
lisättiin mukaan vastapuolen maksettavaksi määrätyt kulut.
Hallinnonvastuuseen lisättiin vakuutettuja. Kaiken kaikkiaan
vakuutusturvaa pyrittiin parantamaan.
Joutsan kunnan tarjouskilpailussa vuodelle 2021 ovat tarjouksen jättäneet
31.08.2021 klo 16:00 mennessä:
Osa 1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvakuutukset, oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvoja liikennevakuutukset
- If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
- Pohjola Vakuutus Oy
Osa 2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
- LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- Pohjola Vakuutus Oy
Tarjousvertailun jälkeen meklari suosittaa:
Osa 1. Muu vahinkovakuutus: Omaisuus-, keskeytys- ja
vastuuvakuutukset, oikeusturva, muut henkilövakuutukset sekä ajoneuvoja liikennevakuutukset.
Suosittelemme valitsemaan If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
muun vahinkovakuutuksen vakuutuksenantajaksi vuodelle 2021 hintaan 22
948 €.
Osa 2. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus:
Suosittelemme valitsemaan Pohjola Vakuutus Oy:n Joutsan kunnan
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutuksenantajaksi vuodelle
2022. Pohjola Vakuutus Oy:n työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen
todellinen maksuennakko vuodelle 2022: Työaika: 11 738 € (1,16 prom.) +
oppilaat 127 € + 44 € = 11 909 €.
Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen vakuutukset jatkuvat toistaiseksi
voimassa olevina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen
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Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita
1. muun vahinkovakuutusten antajaksi If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen
sivuliike vuodelle 2021 hintaan 22 948 €.
2. työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutuksenantajaksi Pohjola
Vakuutus Oy:n vuodelle 2022. Pohjola Vakuutus Oy:n työtapa-turma- ja
ammattitautivakuutuksen todellinen maksuennakko vuodelle 2022:
Työaika: 11 738 € (1,16 prom.) + oppilaat 127 € + 44 € = 11 909 €.
3. Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen vakuutukset jatkuvat toistaiseksi
voimassa olevina.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Vuonna 2022 toimitettavien aluevaalien ennakkoäänestyspaikat ja muut järjestelyt
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 217
243/00.00.00/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 12.-18.1.2022.
Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
määrästä ja sijainnista kunnassa sekä äänestysalueiden vaalipäivän
äänestyspaikoista (vaalilain 9 §). Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että
äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. Jokaisessa kunnassa on oltava
vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka.
Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäisen aukioloajta arkistin klo
8 – 20 ja viikonloppuisin 10 – 16 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot ja aukioloajat on ilmoitettava vaalitietojen
pohjatietojärjestelmään 5.11.2021 mennessä.
Joutsassa ennakkoäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa on järjestetty
Joutsan terveysasemalla ja Leivonmäen kirjastossa.
Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkoina oli Joutsan terveysasema
(äänestysalue 1. Joutsa) ja Kurkiauran koulu (äänestysalue 2.
Leivonmäki).
Kuntavaaleissa 2021 vaalien ennakkoäänestysajat olivat:
Joutsan terveysasema
arkipäivisin klo 9 – 18
la
klo 10 -14
Leivonmäen kirjasto
to
klo 13 – 19
pe
klo 10 – 16
Vaalilain 47§ mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksena
ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä
toisin määrätä. Erityinen syy voi olla kunnan jonkin äänestysalueen tai
taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Joutsan kunta järjestää vuoden 2022
aluevaalien ennakkoäänestyksen siten, että ennakkoäänestyspaikkana
12.-18.1.2022 toimii Joutsan terveysasema ja Leivonmäen kirjasto
seuraavasti:
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Joutsan terveysasema
arkipäivisin klo 9 – 18
la
klo 10 – 14
Leivonmäen kirjasto
to
klo 12 – 18
pe
klo 10 – 16
Sunnuntaina Joutsan ennakkoäänestyspaikat eivät ole avoinna. Normaalia
lyhyempien äänestysaikojen perusteena on arvioitu vähäinen
äänestäjämäärä.
Äänestys laitoksissa suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta.
Äänestyspaikat ovat Palvelukeskus Jousi ja Huuponhovi, Esperi Kaari,
Attendo Erkinpuisto, Joutsan Kartanokoti, Joutsan Palvelukoti,
Terveyskeskuksen vuodeosasto ja Kirkkokankaan kerhotila.
Ennakkoäänestyksen käytännön järjestelyt annetaan
keskusvaalilautakunnan päätettäväksi.
Kunnanhallitus päättää, että varsinaisena vaalipäivänä äänestysalue 1.
(Joutsan äänestysalue) äänestyspaikka on Joutsan terveysasema ja
äänestysalue 2. (Leivonmäen äänestysalue) äänestyspaikka on Kurkiauran
koulu.
Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus 05.07.2021 § 142
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
4. kelpoisuusvaatimuksena edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja
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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.

Kunnanhallitus 30.08.2021 § 188
Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Talous- ja hallintojohtajan virka oli haettavana te-palvelut.fi:ssä ja
kuntarekry.fi:ssä 8.7.-30.7.2021. Määräaikaan mennessä hakemuksia
saapui 8.
Haastatteluryhmä haastatteli 3 hakijaa, joista haastatteluryhmä valitsi
henkilöanalyysiin Petriina Wäreen ja Suvi Rossin.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viran täyttämisen tilanteen.
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Leena Hietala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi Harri Nissinen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa talous- ja hallintojohtajan viran hakuaikaa ja
huomioi virkaa täytettäessä aiemmin saapuneet hakemukset.
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu ehdotus.

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 218
165/01.01.01/2021
Asian valmistelija(t): kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Talous- ja hallintojohtajan virka oli uudelleen haettavana te-palvelut.fi:ssä
ja kuntarekry.fi:ssä 6.-24.9.2021. Lisäksi sanomalehti Keskisuomalaisessa
oli ilmoitus Avoimet työpaika -palstalla. Määräaikaan mennessä saapui 9
uutta hakemusta.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi viran täyttämisen tilanteen.

Päätös

Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä haastatteli 3 hakijaa.
Haastatteluun oli kutsuttu yhteiskuntatieteiden maisteri Anssi Lahnalampi,
hallintotieteiden maisteri Matias Penttinen ja terveystieteiden maisteri Anne
Ylönen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee talous- ja hallintojohtajan virkaan hallintotieteiden
maisteri Matias Penttisen ja varalle terveystieteiden maisteri Anne Ylösen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
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Yhteistyösopimus / Minkkinen Suvi
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 219
251/07.02.02/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Joutsasta kotoisin oleva ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen on lähettänyt
kunnalle tarjouksen yhteistyöstä. Hän edustan Joutsan Pommia, mutta
harjoitusolosuhteiden vuoksi asuu nykyisin Joensuussa.
Joutsan kunta on ollut Minkkisen yhteistyökumppanina aikaisemmilla
kausilla. Nyt hänellä on tähtäimessä Pekingin talviolympialaiset
helmikuussa 2022.
Suvi Minkkinen haluaa tarjota pääsponsorin paikkaa 4000€:lla
ensisijaisesti Joutsan kunnalle.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Suvi Minkkisen kanssa tehtävän
yhteistyösopimuksen vuodelle 2022. Sopimuksen arvo on 4000€/vuosi
2022. Kunta edellyttää, että Suvi Minkkinen edistää kunnan näkyvyyttä ja
on kunnan käytettävissä yhteistyötilaisuuksissa sekä osallistuu kunnan
some-mainontaan.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 220

17/2021

18

04.10.2021

Valtuustoaloite työryhmän perustamiseksi Leivonmäen kansallispuiston paremmasta
hyödyntämisestä
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 220
240/00.01.00.00/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Lea-Elina Nikkilä/vihreä valtuustoryhmä on 15.3.2021 jättänyt Joutsan
valtuustolle valtuustoaloitteen, jonka aiheena on monialaisen työryhmän
perustaminen valmistelmaan toimia Leivonmäen kansallispuiston
paremmasta hyödyntämisestä matkailu- ja palveluyrityksille, joutsalaisten
hyvinvoinnille ja kunnan imagolle.
Valtuustoaloitteessa mainitaan:
”Keski-Suomessa ainoastaan Joutsalla on kokonaan kunnan alueelle
sijoittuva kansallispuisto. Joutsa voi siis aivan yksin ottaa myös sen kaiken
imagollisen ja taloudellisen hyödyn, jota kansallispuisto alueelle tuo. Lähes
40 000 kävijää vieraili puistossa vuonna 2020. Yhä useampi viettää
Leivonmäellä myös lomaviikon, kiitos koko ajan lisääntyvien majoitus-,
ohjelmapalvelu- ja harrastusmahdollisuuksien. Kotimaanmatkailu kasvattaa
suosiotaan ja se näyttäisi houkuttelevan uusia kesä- ja vakituisia
asukkaita. Luonto- ja kulttuurimatkailulle on Joutsassa erinomaiset puitteet.
Työryhmän tehtäviä:
1) Järjestää kunnan, metsähallituksen, yritysten ja yhdistysten säännölliset
tapaamiset ja suunnitteluseminaarit.
2) Laatii kunnan ja kansallispuiston reitistöjen kehittämissuunnitelman
yhdessä metsähallituksen ja yrittäjien kanssa. Pyöräily- ja vaellusreittejä
Joutsan taajamasta kansallispuistoon ja edelleen Vaarunvuoreen.
3) Selvittää yhteistyömahdollisuuksia yli kuntarajojen mm. kansallispuiston
läpi kulkevan Pyhän Olavin reitin tuotteistamiseksi.
4) Selvittää, miten Joutsan imagotyössä voidaan Leivonmäen
kansallispuistoa hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
5) Parantaa ja lisää kunta- ja matkailumarkkinointia kansallispuistoa
paremmin hyödyntäen yhteistyössä Visit Jyväskylä Regionin kanssa.
Tähän saakka Leivonmäen kansallispuiston ystävät yhdistys on ollut
paikallisesti aktiivisin toimija kansallispuiston ja sidosryhmien yhteistyön
kehittämisessä. Nyt on kunnan aika ottaa enemmän vastuuta.”
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän Leivonmäen kansallispuiston
paremmaksi hyödyntämiseksi. Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan
työryhmälle puheenjohtajan sekä tarvittavan määrän muita
luottamushenkilöitä. Lisäksi työryhmään valitaan Harri Nissinen, Petri
Kaitamäki, Kari Kosunen ja Mika Sirkka. Työryhmä voi kutsua kokouksiinsa
asiantuntijoita.
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Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Työryhmään nimettiin Tenho Tornberg, Lea-Elina Nikkilä ja Ilari Suuronen.
Lisäksi työryhmään kuuluvat Harri Nissinen, Petri Kaitamäki, Kari Kosunen
ja Mika Sirkka. Puheenjohtajana toimii Lea-Elina Nikkilä.
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Kuntalaisaloite kunnallisen päätöksenteon avoimuuden lisääminen
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 221
241/00.01.03/2021
Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

Kuntalaisaloite.fi kautta Joutsan kunnalle on 15.3.2021 saapunut
kuntalaisaloite, jonka aiheena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden
lisääminen. Aloitteen vastuuhenkilönä on Jukka Huikko, Parkano.
Aloitteen sisältö
”Esitän, että tulevan valtuustokauden 2021-2025 alusta lukien Joutsan
kunta muuttaa tähän saaka suljettuina kokoontuneet kunnallisten
toimielinten kokoukset lähtökohtaisesti avoimiksi siten, että ne streamataan
verkkoon ja että niitä on mahdollisuus myös seurata paikan päällä.
Aloite koskee seuraavia toimielimiä: kunnanhallitus, konsernijaosto,
valtuuston seminaarit sekä lautakunnat.
Ne asiat, jotka laki määrää ei-julkisiksi, käsitellään kokousten jatkoksi siten
entiseen tapaan suljettuna. Käytännössä tällaisia asioita on vuosittain em.
toimielimissä häviävän vähän.
Aloitteen tavoitteena on tehdä Joutsasta avoimuuden johtava kunta
Suomessa, vahvistaa kuntalaisten ja kunnan jäsenten osallistamista sekä
lisää kunnallisissa luottamustehtävissä toimivien toiminnan laatua, kun
kuntalaiset ja kunnan jäsenet voivat paremmin seurata ja arvioida
luottamustehtävissä toimivien toimintaa kokouksissa. Tiedotusvälineet ja
kuntalaiset voivat näin valikoida ja seurata eniten kiinnostavia kokouksia ja
toimielimiä.
Aloitteen tekijä on Joutsan kunnan jäsen, seutukunnan vapaa-ajanasukas
sekä toiminut seutukunnalla viestintäalan tehtävissä 1999-2005 ja 20082019, kunnanhallituksen puheenjohtajana 2017-2019 sekä lukuisissa 3.
sektorin luottamustehtävissä.”
Aloitteeseen on osallistunut kuntalaisaloite.fi kautta 27 henkilöä, joista
kunnan asukkaita on 23.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kunnanhallitus valmistelee erilaisia tapoja lisätä päätöksenteon
avoimuutta.
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 222
266/07.01.03/2021

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan
alueen rajojen määrittelemisestä 22.9.2021; Vihersalon lehmusmetsikkö
Niemistenmaa -tilalla.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallituksen 10/21 pöytäkirja
16.9.2021 kokouksesta.
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan pöytäkirjanote 21.09.2021 §55
/Kulttuurityöryhmän nimeäminen
Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
Kunnanhallitus 04.10.2021 § 223

Kunnanjohtaja tiedotti suunterveydenhuollon ja ruokapalveluiden
rakennushankkeen hankintapäätöksestä tehdystä Insinöörityö Hentinen
Oy:n hankintaoikaisusta ja valituksesta markkinaoikeuteen.
Keskusteltiin Jyväskylän kaupungin koollekutsumasta kuntakokouksesta.
Heikki Kuurne toi esille joutsalaisten edustukset maakunnallisissa
luottamustehtävissä.
Valtuuston kokousta ei pidetä 11.10.2021 vaan se siirretään pidettäväksi
1.11.2021.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 215, § 217, § 218, § 219, § 220, § 221
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.
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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 216
VALITUSOSOITUS JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
I Valitusosoitus markkinaoikeutaan
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
- yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa
on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa
samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liittyvä syy.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian
käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
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Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden
virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
- hankinta-asia, jota valitus koskee
- valittajan vaatimukset
- perusteet vaatimukselle.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä
vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse,
telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi
seuraavana arkipäivänä.
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Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeudelle osoitettu valitus toimitataan osoitteella
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei
saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Hankintayksikkö, jolle ilmoitus 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.
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II 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
- 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
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- 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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