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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 82
Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen 10.6.2019 päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten
kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 83
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa
olevat kunnanhallituksen jäsenet Petteri Oksasen ja Maija Salosen.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 84
Kokouskutsun yhteydessä on toimitettu kokouksen esityslista liitteineen.
Joutsan kunnan hallintosäännön 129 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön
130 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus
on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OSALLISTUMINEN LEADER MAASEUTUKEHITYKSEN ALUEESEEN JA SITOUTUMINEN
KUNTARAHOITUSOSUUKSIIN OHJELMAKAUDELLE 2023-2027
35/02.05.02/2021
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 85
Maaseutukehitys ry on toiminut paikallisena Leader-ryhmänä jo neljällä ohjelmakaudella vuodesta 1997 alkaen. Toiminta-alueeseen kuuluvat
Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Luhanka ja Toivakka. Toiminta on
keskittynyt pääosin maaseudun yhdistystoimijoiden kehittämishankkeiden
sekä pienten yrityshankkeiden rahoittamiseen. Rahoittamisen lisäksi
toimintaan kuuluu hakijoiden aktivointi, ohjaus ja neuvonta. Hanketoimijoilta kerätyn palautteen mukaan toiminta on ollut onnistunutta ja
rahoitukselle on ollut suuri tarve. Kuntien lisäksi alueella ei ole muita
vastaavia yleishyödyllistä toimintaa rahoittavia ja hankeprosessissa hakijaa
ohjaavia tahoja.
Maa- ja metsätalousministeriö on avannut ohjelmakaudelle 2023-2027
Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen haun, johon osoitetut hakemukset
tulee toimittaa ministeriöön 31.5.2021 mennessä. Hakemuksen liitteeksi
edellytetään alueiden kunnilta kirjalliset päätökset siitä, minkä
Leader-ryhmän alueeseen ne jatkossa kuuluvat. Lisäksi tarvitaan
sitoumukset siitä, että kunnat osallistuvat Leader-ryhmien rahoitukseen 20
% kuntaosuudella julkisesta rahoituksesta koko ohjelmakauden ajan ns.
könttäsummaperiaatteella.
Menettely on sama, kuin aiempien ohjelmakausien hakujen yhteydessä.
Kuntaosuudet laskutetaan Leader -rymäksi valinnan ja lopullisen
rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen vuosittain, vuodesta 2023 alkaen.
Ryhmien lopullinen indikatiivisista rahoituskehyksistä päättäminen
tapahtuu ryhmien toisen hakuvaiheen yhteydessä todennäköisesti vuoden
2022 aikana.
Maaseutukehityksen rahoituskehykseksi esitetään noin 4,3 miljoonaa
euroa vuosille 2023-2027. Tästä summasta on julkista rahoitusta yhteensä
noin 2,8 milj. €. Julkisesta rahoituksesta 20 % (560 887,50 €) on
kuntarahaa, jonka vastineeksi saadaan 42 % EU rahaa (1,177 milj. €) ja
38 % valtion rahaa (1,065 milj. €).
Leader-toiminnan lisäksi strategiassa on varauduttu osallistumaan vuosina
2022-2027 kuuden Leader-ryhmän alueella toteutettavaan Sisä-Suomen
kalatalousryhmän
kehittämisohjelmaan,
jonka
osalta
alueemme
kuntaosuus on yhteensä 18 000 €. Kalatalousryhmän kehittämisohjelman
kokonaisrahoitus on 1,2 milj. €, josta kuntien osuus on noin 10 %. Ilman
kuntavastinrahaa EU:n ja valtion rahoitusta ei ole mahdollista saada.
Uuden ohjelmakauden arvioitu kuntarahatarve sekä Leader-toiminnalle
että Sisä-Suomen kalatalousryhmän ohjelmalle on yhteensä 578 887,50
euroa. Kuntien osuudet jaetaan asukaslukujen suhteessa ja arvio
kuntakohtaisista rahoitusmääristä asukasmäärien (väkiluku 31.12.2019)
suhteessa viidelle vuodelle on seuraava:
Kunta

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asukasluku
31.12.2019/ %
koko väestöstä

Leader -toiminta
ja kalatalousryhmä yhteensä

Yhteensä € /
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4 875 / 32,59
4 377 / 29,26
2 627 / 17,56
2 388 / 15,97
690 / 4,61
14 957 / 100

188 678,50
169 403,50
101 676,50
92 424,00
26 705,00
578 887,50

37 735,70
33 880,70
20 335,30
18 484,80
5 341,00
115 777,50

Maaseutukehitys ry pyytää kunnilta kirjalliset päätökset osallistumisesta
Leader Maaseutukehityksen alueeseen ja sitoutumisesta rahoitukseen
ohjelmakaudella 2023-2027 viimeistään 17.5.2021 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Joutsan kunta osallistuu Leader
Maaseutukehityksen alueeseen ja sitoutuu yhteensä 169 403,50 euron
kuntarahoitukseen ohjelmakaudella 2023-2027.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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SEUTUOPISTON TUNTITILAUS 2021-2022
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 86
Puulan seutuopiston rehtori on jättänyt omistajakunnille tuntitilauksen
lukuvuoden 2021-2022 opetustunneista. Opiston talousarvio on hyväksytty
vuodelle 2021 ja sen lisäksi omistajakunnat ovat hyväksyneet tarvittavan
opetustuntimäärän käytettäväksi lukuvuoden suunnitteluun.
Opetustuntimäärät ovat:
Joutsa 3600 tuntia
Kangasniemi 4800 tuntia
Toivakka 2000 tuntia
Vuonna 2020 Joutsan tilaama opetustuntimäärä oli 3 600 opetustuntia,
josta toteutui 2 743 opetustuntia.
Kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää
kansalaisopiston resurssista Joutsan kunnan osalta. Puulan seutuopiston
opetustuntitilaus on esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää tilata Puulan seutuopistolta 3600 opetustuntia
lukuvuodeksi 2021-2022.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN
31/02.07.02/2021
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 87
Valtiokonttori on lähettänyt Joutsan kunnalle ilmoituksen mahdollisuudesta
hakea * * * * * * * * * * * kuolinpesän omaisuutta. * * * * * on kuollut
8.10.2020. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen
omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle.
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän
omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Hakemus tulee toimittaa
Valtiokonttorin kirjaamoon 8.9.2021 mennessä.
Päätös asiassa voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän
kuolemasta. Mikäli kunta ei lähetä hakemusta, omaisuus jää valtiolle.
Hakemuksessaan kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin
liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten
perustella.
(Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, p. 040
3580007)
Kunnanjohtajan ehdotus:
Joutsan kunnanhallitus päättää hakea * * * * * *kuolinpesän omaisuutta
valtiolta ja sitoutuu käyttämään perinnön päihdetyön hyväksi.
Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KUNTALAIN MUKAISET ALOITTEET 2020 TIEDOKSI
19/00.02.00/2021
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 88
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava
aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on
oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Lea-Elina Nikkilä on jättänyt 11.5.2020 kunnanhallitukselle aloitteen
esteettömän taajaaympäristön kehittämiseksi esteettömälle
liikkumiselle sekä kiinnostavien käynti- ja luontokohteiden ja
palveluiden saavutettavuutta parantamiseksi ja taajamien
viihtyvyydin lisääminen kukkaistutuksin.
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessa 25.2.2021 ja
päättänyt, että vuoden 2022 investointilistalle varataan määräraha, jolla
parannetaan Joutsan kirkonkylän taajaman viihtyvyyttä. Leivonmäen
taajamaan toimenpiteitä toteutetaan vuoden 2023 aikana. Puisto- ja
kadunkalusteiden ja istutusten yhteishinnaksi esitetään korkeintaan
yhteensä 10 000 euroa.
Joutsan nuorisovaltuuston on jättänyt aloitteen 1000 €:n
avustusmäärärahan varaamisesta joutsalaisten nuorten omien
hankkeiden toteuttamiseen.
Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on 16.6.2020 myöntänyt
nuorisovaltuustolle kyseisen määrärahan ja pyytää vuosittain käyttökohteet
tiedoksi.
Jarmo Liukkonen on jättänyt 29.6.2020 aloitteen Oravakiven alueen
kaavamuutoksen käynnistämiseksi ja alueen kehittämiseen
elinkeinotoimikunta tai vastaava suunnitteluelin.
Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan 17.8.2020 käsitellyt aloitetta ja
todennut, että mahdollinen kaavamuutos voisi olla perusteltua vasta kun
kiinnostunut toimija on löytynyt. Lisäksi toimikunta on todennut, että
nykyinen kaava mahdollistaa lähes kaiken.
Lea-Elina Nikkilä on jättänyt aloitteen linja-autoliikenteen
toimivuuden parantamisksi Leivonmäellä. Aloitteessa esitetään,
Leivonmäellä oleville linja-autopysäkeille tulisi katsokset ja että
kaikki linja-autot pysähtyisivät Leivonmäellä.
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen kokouksessaan 22.3.2021 ja
päättänyt, että Joutsan kunta saattaa ELY -keskukselle tiedoksi
linja-autopysäkkien katosten tarpeen Leivonmäellä ja neuvotellaan
linja-autoyhtiöiden kanssa siitä, että linja-autovuorot pysähtyisivät
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Leivonmäellä tarvittaessa.
Aloite palkan takaisinperinnästä.
* * * * * * * * on jättänyt 12.10.2020 kunnanhallitukselle kuntalaisaloiteen,
jossa pyydetään käynnistämään mahdollisesti vuonna 2019
perusteettomasti maksetun palkanosan takaisinperiminen, ja että
kunnanhallitus aktivoisi perintäprosessin.
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitteen 8.2.2021 ja merkinnyt sen tiedoksi ja
todennut, että ei ole tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi vuonna 2020 saapuneet
aloitteet ja niiden perusteella suoritetut toimenpiteen sekä ehdottaa
valtuustolle että aloitteet ovat Joutsan kunnan osalta käsitelty.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Asia palautetaan takaisin valmisteluun.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNNAT
89/00.00.00/2020
Kunnanhallitus 08.02.2021 § 30
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Samoin
kunnanhallitus
asettaa
laitoksissa
toimitettavaa
ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
ao. vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen.
Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa
jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin
vähintään 40 %.
Joutsassa äänestyspaikat ovat Joutsan terveysasemalla( Myllytie 8) ja
Kurkiauran koululla (Leivonmäentie 6), joten kunnanhallituksen tulee valita
kaksi vaalilautakuntaa ja yksi vaalitoimikunta laitoksissa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten.
Esityslistan liitteenä on kunnanhallituksen päätös v. 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleja
varten
valituista
vaalilautakunnista
ja
vaalitoimikunnasta.
(Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, p. 040
3580007)
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Joutsa 001 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 7
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
2.. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Leivonmäki 002 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
3.Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,
joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä
läsnäolojärjestyksessä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyä.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 89
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Joutsa 001 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 7
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
2.. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Leivonmäki 002 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 5
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
3.Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,
joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä
läsnäolojärjestyksessä.
Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
1. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Joutsa 001 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 7
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
2.. Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Leivonmäki 002 kuntavaalien 2021 vaalilautakuntaan 5
henkilöä, joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3
varahenkilöä läsnäolojärjestyksessä.
3.Kunnanhallitus asettaa Joutsan kunnan vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,
joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä
läsnäolojärjestyksessä.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
kokoonpanot.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 90
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017
vaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta, joka on
valittu koko vaalikaudeksi (vaalilaki 714/1998, 13 - 14 §).
Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien monista käytännön järjestelyistä.
Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja
Virtanen Veijo, KESK
Varapuheenjohtaja
Paunonen Pentti, KD
Kivinen Eila, SDP
Tamminen Mikko, KOK
Trast Jukka, PS
Varahenkilöt kutsumisjärjestyksessä
1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
3. Malin Markku, KD
4. Kuitunen Antero, KOK
5. Untolahti Raija, SDP
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Vaalilain 14 § mukaan kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä
väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka
estynyt tai esteellinen.
Kunnan
keskusvaalilautakuntaan
kuuluu
puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilaki
§ 13. Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen
esteellisyydestä sovelletaan hallintolain 27-30 § esteellisyyssääntelyä.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn
kyseisissä
vaaleissa.
Ehdokkaaksi
asettuvan
keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen on syytä harkita eron
pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka
on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Vaaliasiamiehen tulee
pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.
Keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä
on asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan mm. virkamiehen puolisoa tai
virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja
virkamiehelle erityisen läheistä henkilöä sekä tällaisen henkilön puolisoa.
Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 90

7/2021

156

26.04.2021

Keskusvaalilautakunnan
neljä
varajäsentä
ovat
ehdokkaana
kuntavaaleissa
2021.
Jotta
keskusvaalilautakunnan
kokousten
päätösvaltaisuus voidaan turvata, kunnanhallituksen tulee määrätä neljä
väliaikaista varajäsentä kuntavaalien 2021 ajaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus määrää neljä väliaikaista varajäsentä
keskusvaalilautakuntaan esteellisten tilalle.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakunna varajäsenet seuraavasti:
1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

tilalle Anna-Maija Nieminen
tilalle Niilo Peltonen
tilalle Mikko Laaksonen
tilalle Raimo Vanhatalo
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KUNNAN VAKUUTUKSIEN KILPAILUTTAMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 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 § 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 yhtiöillä itsellään. On yhtiöiden edun
mukaista, että tytäryhtiö kilpailuttaa vakuutuksensa yhtäaikaisesti kunnan
vakuutusten
kanssa.
Tytäryhtiön
vakuutuksen
kilpailuttamisesta
konserninjaoston 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.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

JOUTSAN KUNTA
Kunnanhallitus
ILMOITUSASIAT
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 92
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 92
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MUUT ASIAT
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 93
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
§ 83, 84, 85, 88, 92, 93
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
§ 82, 86, 87, 89, 90, 91
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.
§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viranomainen
ja -aika
Joutsan kunnanhallitus
Länsitie 5, PL 20
19650 Joutsa
Pykälät:
§ 82, 86, 87, 89, 90, 91
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

