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Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.11.2019

04.11.2019

Tiina Väisänen

Tuomo Janhunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 4.11.2019.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana torstaina
7.11.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.
04.11.2019

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 215
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 216
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta
seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan
verkkosivuilla 4.11.2019. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta
seuraavana torstaina 7.11.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Seppälä ja Tiina Väisänen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Väisänen ja Tuomo Janhunen.
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§ 217
Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020
talousarviosta vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmasta
KNGDno-2019-542
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Ote Essoten talousarviokäsittelypykälästä.pdf
2 Aikataulu TA Essote.pdf
3 Essoten talousarvio 2020_V230919.pdf
Essote kuntayhtymän hallitus päättää, että perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jä sen
kunnilta pyydetään lausunnot vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2021-2022
taloussuunnitelmasta 12.11.2019 mennessä.
Lisäksi jäsenkunnille pidetään kuntakokous 31.10.2019 klo 14.00, jonne jäsenkunnista
voi osallistua enintään viisi edustajaa/jäsenkunta. Kuntakokouksesta on lähetetty
erillinen kutsu ja kunnanhallitus on nimennyt edustajat kuntakokoukseen. Talousarvio
on liitteenä.
Koska Essoten talousasiat ovat maakunnallisesti keskustelussa vielä esityslistan
lähettämisen aikana, päätösehdotus Kangasniemen lausunnosta annetaan
viimeistään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Essoten vuoden 2020 talousarviosta seuraavaa:
Essoten on sopeutettava toimintaansa huomioiden jäsenkuntien taloudelliset
mahdollisuudet, koska kuntien taloudellinen kantokyky on tällä hetkellä todella
heikko. Tilanne on kokonaisuudessaan vakava yhtälö kuntien taloudellisten
mahdollisuuksien ja palvelutarpeen välillä.
Strategia
Talousarviossa mainitaan, että se on tavoitteellinen. Strategia on myös tavoitteellinen,
joten taloustavoite tulee kirjata seuraavasti: ”Menojen kasvu-% on enintään
valtakunnallinen sote kasvu-% ja huomioidaan jäsenkuntien taloudellinen kantokyky.”
Valmistelussa olevassa strategiassa kuntayhtymän arvopohjaa ei muutettu. Olemassa
olevat arvot palveleva, osaava, vaikuttava ja innostava vastaavat nykytilannetta. Arvon ”
palveleva” mukaisesti palvelut ovat laadukkaita, tarpeen mukaisia sekä saatavilla ja
sujuvia.
Mitä tässä tarkoitetaan termillä palvelut ”saatavilla”? Huomioidaanko alueellisuus ja
lähipalvelut? Strategia on siltä osin puutteellinen, että siinä ei huomioida asiakkaita
palveluiden saatavuuden ja palvelutason näkökulmasta. Peruspalveluiden saatavuus
on hyvä, mutta entä saavutettavuus asiakkaan näkökulmasta.
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Strategiassa tulee selkeyttää ja määritellä palvelutasot, eli mitkä palvelut
kuntayhtymässä tuotetaan lähipalveluna ja mitä niillä tarkoitetaan sekä mitkä palvelut
tulevaisuudessa tuotetaan keskitetysti.
Sote-uudistus
Kangasniemen kunta puoltaa talousarviossa esitettyä tavoitetta sote-uudistuksen
valmistelusta Etelä-Savon maakunnassa.
Sen mukaisesti Essote-kuntayhtymän/sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja kuntayhtymä
ehdottavat, että maan hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valmistelu
tehdään koko Etelä-Savon maakunnan alueen kattavana kokonaisuutena niin, että
mukana ovat Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-kuntayhtymät /sairaanhoitopiirit mukaan
lukien Pieksämäen kaupungin peruspalvelut.
Riskit
Miten suuri riski sisältyy talousarvion toteutumiseen, ja mitä nämä riskit ovat.
Talousarvio sisältää siellä täällä mainintoja erinäisistä toiminnallisista riskeistä, mutta
ei selkeästi vaikutusta talouteen.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen osalta mainitaan, että talousarvio on tavoitteellinen ja
sisältää riskejä. Suurimmat riskit sisältyvät asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen
ostoihin varsinkin lastensuojelun palveluissa. Myös lastenpsykiatrisen
vuodeosastohoidon ostot voivat olla ennakoitua suuremmat, koska tarpeeseen
kohdistuu vuosittaista satunnaisvaihtelua.
Vanhus- ja vammaispalveluissa mainitaan, että runsas ostopalvelupainotteisuus lisää
riskiä kustannusten kasvuun palveluntuottajien hinnankorotuspaineista johtuen.
Kuntayhtymän keskeisenä palkkapoliittisena tavoitteena mainitaan, että jatketaan
kuntayhtymän henkilöstön siirtosopimuksen mukaista palkkaharmonisoinnin sekä
työn vaativuuden arvioinnin mukaisen palkkauksen toteuttamista suunnitellusti.
Painopisteenä vuonna 2020 on palkkaharmonisoinnissa todettujen epäkohtien
korjaaminen talousarvion sallimissa rajoissa.
Kuntien maksuosuus on noussut vuodesta 2017 vuoden 2019 ennakoituun
toteutumaan 10 % eli keskimäärin 5 %/vuosi. Talousarviovuoden kasvuksi
ennakoituun 2019 toteutumaan on arvioitu 0,7 % huomioiden talousarvionesitykseen
otetut talous- ja muutosohjelman vaikutukset. Tämän jälkeen on
yhteistoimintaneuvottelujen kautta löydetty 9 M€ säästöt vuosille 2019-2021.
Säästöistä osa on ns. pysyviä sääntöjä ja osa, kuten lomautukset, kertaluonteisia.
Talous- ja muutosohjelman toteutuksesta ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksesta
huolimatta on talousarvio edelleen tavoitteellinen ja sisältää huomattavia riskejä, ja
siten uhkia jäsenkuntien talouteen.
Yhteistoimintamenettelyssä ei saavutettu tavoitteen suuruista säästöä, joten talouden
tasapainotustoimia tarvitaan myös jatkossa. Sitä edellyttävät myös varautuminen
talousarviossakin esille tuotuihin riskeihin kuten palvelutarpeen kasvu ja
palkkaharmonisointi.
Palvelut
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Kuten talousarvioehdotuksessa mainitaan, niin perustason sosiaali- ja terveyspalvelut
tuotetaan lähellä ihmistä. Palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Siten
tulee huomioida eri väestöryhmien, erityisesti vanhusten ja vammaisten mahdollisuus
liikkua ja saavuttaa palvelut.
Talous- ja muutosohjelman toimeenpanossa tulee huomioida sekä paikalliset
palvelutarpeet että kuntatalouden talousnäkymät. Edelleen korostamme, että
perussopimuksen mukaan on kunnan kanssa neuvoteltava merkittävistä
toiminnallisista muutoksista. Tämän lisäksi tulee ilmoittaa kuntiin muista palveluiden
muutoksista hyvissä ajoin. Tämän asian otimme esille myös lausunnossa kuluvan
vuoden talousarvioesitykseen. Asia vain ei ole toiminut näin perussopimuksen
mukaisesti.
Kotihoitoon ja kotiin annettaviin palveluihin tulisi panostaa enemmän, koska kotihoito
on edullisempaa verrattuna palveluasumiseen/tehostettuun palveluasumiseen.
Jäsenkuntien omistajaohjaus
Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden
varmistamiseksi kuntayhtymällä on kuntien kuntajohtajista muodostuva
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja
asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita.
Nykyisen perussopimuksen puitteista ja/tai käytännössä on ilmennyt puutteita
omistajaohjauksen toimivuudessa. Neuvottelukunnan asema ei ole ollut täysin selkeä.
Sen asemaa tulee muuttaa yhteydenpidosta enemmän ohjaukselliseen suuntaan.
Erillisenä toimineen, mutta sittemmin neuvottelukuntaan yhdistetyn muutosryhmän
päätöksistä ei Kangasniemen kuntaa/kunnanjohtajaa informoitu missään vaiheessa.
Asia ei sinänsä liity talousarvioon, mutta on ollut osa omistajaohjausta.
Ennakoitavuus sosiaali- ja terveystoimen menojen ja kuntien rahoitusosuuden
muutoksessa ei ole helppo, eikä se olekaan toiminut. Ennustettavuutta tulee
parantaa. Tilannetta on huonontanut myös tiedonkulku palvelutoiminnan
muutoksista ja suunnitelmista. Kuntaan on tullut 22.10. tiedote, että Essote uudistaa
yhteydenpitoa jäsenkuntien kanssa. Tiedotteesta ei ilmene, miten se käytännössä
parantaa yhteydenpitoa ja mitä yhteydenpitoa parantavaa sisältää tiedotteessa
mainittu palvelusopimus
Tulisi esim. palvelusopimukseen kirjata myös kunnan maksuosuus eriteltyinä
perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon palveluihin sekä
tarvittaessa hakea perusteluineen lisämääräraha kunnanvaltuustolta, näin
ennakoitavuus kunnan taloustilanteeseen paranisi.
Kunnan maksuosuus v. 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021-2022
Essotelta saadun raportin perusteella suoritteita elokuun lopussa oli n. 3000
vähemmän kuin 31.8.2018. Erityisesti kalliiden palveluiden kuten lastensuojelun,
tehostetun palveluasumisen ja kehitysvammaisten laitoshoidon, perhehoidon ja
asumispalveluiden suoritteet ovat vähentyneet. Tämän tulisi näkyä tulevien vuosien
kunnan maksuosuudessa.
Erikoissairaanhoidon menot syyskuun raportin perusteella ovat vähentyneet 2 % (oma
toiminta -4 % ja ostopalvelu -1 %) verrattuna edellisen vuoden syyskuun
tilanteeseen. Vaikutus tulisi näkyä kunnan maksuosuuden pienentymisenä tulevina
vuosina.
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Essote talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 tuloslaskelma osassa
(liite2) on myyntituottoihin jäsenkunnilta (kuntien maksuosuuksiin) laskettu 1,7 %:n
kasvu. Myös toimintakulujen kasvuksi taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022 Essote
on arvioinut 1,3 %. Näiden tulisi näkyä maltillisena kustannusten kasvuna kunnan
maksuosuuteen suunnitelmavuosina.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote
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§ 218
Lausunto Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma
KNGDno-2019-749
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Mikkelin keskussairaalan Mi.pdf
2 Liite_1_Mielen- ja kuntoutuksentalo.pdf
3 Liite_2_Mielen- ja kuntoutuksentalo.pdf
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkuntien
lausunnot Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta 12.11.2019
mennessä. Kunnilta saatujen lausuntojen jälkeen asian käsittelyä jatketaan Essoten
hallituksen kokouksessa 21.11.2019.
Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma pohjaa Essoten valtuuston
hyväksymään Keskelle elämää (2010) -hankesuunnitelmaan ja ESPER-
hankesuunnitelmaan (2015).
Suurimmat muutokset ESPER-hankesuunnitelman 2015 Mielen talon suunnitelmaan
ovat seuraavat:
- vanhojen tilojen peruskorjauksesta luopuminen ja uudisrakennuksen rakentaminen
- Kyyhkylässä vuokralla olevien kuntoutuspalvelujen siirtäminen sairaalakampukselle
samaan rakennukseen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa
- suun terveydenhuollon poistaminen tilaohjelmasta (tilat keskustaan entisen Anttilan
1. kerrokseen)
- osastopaikkojen vähentäminen noin 20 %.
Huomioitavaa on, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta päätös siirtyä pois
Moision psykiatrisesta sairaalasta muun sairaalatoiminnan yhteyteen on tehty jo siinä
vaiheessa kun kuntayhtymä
myi Moision psykiatrisen sairaalan. Muuton ajankohta on lykkääntynyt koska sairaala-
alueella ei ole ollut vielä käytettävissä tiloja.
Mielen- ja kuntoutuksentalon tilakokonaisuus sisältää nk. Pirtin ja Pultin tontin
uudisrakennuksen tilat. Tilaohjelma on 14.288 brm2. Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten,
nuorten ja aikuisten osastotiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista.
Sairaalaopetuksen ala- ja yläkoulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osastotoiminnan
yhteydessä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat
kuntayhtymältä. Koulutilojen kustannus on yhteensä noin 1,83 miljoonaa euroa.
Mielen- ja kuntoutuksentalossa työskentelevän henkilöstön määrä on 274
htv. Tavoitteena on, että henkilöstömäärä vähenee 10 %. Uudet työn tekemisen
muodot (jalkautuva toiminta, digitalisaation hyödyntäminen,
ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen reagoiminen) ja henkilöstön yhteiskäytön
hyödyntäminen vaikuttavat siihen, miten hyvin palvelutarpeen kasvusta johtuvaa
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painetta henkilöstömäärän lisäämiseen voidaan kompensoida ja hillitä. Mielenterveys-
ja päihdepalveluissa sekä kuntoutuspalveluissa laitospaikat vähenevät ja avohoidon
laajentaminen ja kehittäminen korostuu.
Mielen- ja kuntoutuksentalon kustannusarvio luonnossuunnitelmien perusteella on
41,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus perustuu täysin vieraan pääoman käyttöön.
Muutoin hankesuunnitelma on luettavissa liitteistä.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Mielen ja kuntoutuksen talosta seuraavaa:
Kangasniemen kunnan mielestä Mielen ja kuntoutuksen talon toteuttaminen on
toiminnallisesti perusteltua. Se vähentää myös käytössä olevien tilojen määrää ja
tehostaa toimintaa. Rakennusinvestoinnin on esitetty olevan kannattava toiminnan
sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkökulmasta. Investoinnilla ei pystytä alentamaan
kustannuksia, mutta pystytään hillitsemään niiden kasvua.
Tämä investointi yhdessä muiden rakennushankkeiden kanssa lisää kuntien
talouspaineita. Edelleen tulee etsiä sekä toiminnallisia että investointiin liittyviä
ratkaisua, jolla hankkeen kustannuksia saataisiin pienennettyä.
Hankkeen rahoitusratkaisussa tulee huomioida omistajakuntien vaikea taloustilanne.
Päätöstä hankkeen toteuttamisisesta ei tule kuitenkaan tehdä ennen kuin on selvillä
valtakunnallinen sote-ratkaisu, KYS-Erva -alueen työnjako ja niiden vaikutus hankkeen
toteuttamiseen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää lausuntonaan Mielen ja kuntoutuksen talosta seuraavaa:
Kangasniemen kunnan mielestä Mielen ja kuntoutuksen talon toteuttaminen on
toiminnallisesti perusteltua. Se vähentää myös käytössä olevien tilojen määrää ja
tehostaa toimintaa. Rakennusinvestoinnin on esitetty olevan kannattava toiminnan
sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon näkökulmasta. Investoinnilla ei pystytä alentamaan
kustannuksia, mutta pystytään hillitsemään niiden kasvua.
Tämä investointi yhdessä muiden rakennushankkeiden kanssa lisää kuntien
talouspaineita. Edelleen tulee etsiä sekä toiminnallisia että investointiin liittyviä
ratkaisua, jolla hankkeen kustannuksia saataisiin pienennettyä.
Hankkeen rahoitusratkaisussa tulee huomioida omistajakuntien vaikea taloustilanne.
Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida valtakunnallinen sote-ratkaisu, KYS-Erva -
alueen työnjako ja niiden vaikutus hankkeen toteuttamiseen.
Tiedoksi
Essote
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§ 219
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2019-10
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 testamenttirahastolomake L.L.docx
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Liitteenä nro 1 on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja
Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että se myöntää salaisen liitteen nro 1 mukaisesti avustusta
hakijalle.
Päätös
Kunnanhallitus myöntää hakijalle siivuosapua 2 x 2 h kuukaudessa.
Tiedoksi
Essote Virpi Valkonen, hakija, Marja Iikkanen
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§ 220
Avustushakemus Veijo Viljakaisen testamenttirahastosta Vanhusten päivätoimintaan
KNGDno-2017-445
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Avustushakemus / testamentti / Viljakainen / Kangasniemen ikäihmisten
päivätoiminta
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen, Essoten Kangasniemen ikäihmisten
päivätoiminnasta on tullut hakemus (liite nro 1), jossa haetaan avustusta Veijo
Viljakaisen testamenttivaroista päivätoiminnan asiakkaiden virkistysavustukseen.
Veijo Viljakaisen kuolinpesän omaisuus on luovutettu kunnalle vanhusten
päivätoiminnan tukemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää Veijo Viljakaisen testamenttivaroista virkistysavustusta
liitteessä nro 1 esitetyn mukaisesti.
Päätös
Rauni Pietarinen jääväsi itsensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain
28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki
28.1 § kohta 3).
Kunnanhallitus hylkäsi yksimielisesti Essoten avustushakemuksen.
Esteellisyys
Rauni Pietarinen
Tiedoksi
Essote, Marja Iikkanen
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§ 221
Kunnanvaltuuston 28.10.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano
KNGDno-2019-131
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja
96 § mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.10.2019 käsitellyt seuraavat pykälät:
§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 36 Pöytäkirjan tarkastus
§ 37 Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2019
§ 38 Maakuntavaltuuston toimikausi
§ 39 Veroprosentit vuodelle 2020
§ 40 Kouluverkkoselvitys
§ 41 Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2019 tehdyt
päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt
toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne
pannaan täytäntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 222
Sopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
KNGDno-2015-213
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Luonnos27.9.2019 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ
MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA _.docx
Laki ja asetus työllistymistä edistämistä monialaisesta yhteispalvelut /TYP) on tullut
voimaan 1.1.2015. Säädösmuutoksilla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan
työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun verkostoon 1.1.2016 alkaen.
Monialaisen yhteispalvelun järjestämisen lähtökohtana on TE-toimiston toiminta-alue.
Vaikka TYP-toiminta on lakisääteistä, niin TYP-verkoston muodostaminen ja TYP-
toiminta perustuu kuntien, kelan ja TE-toimiston väliseen sopimukseen.
Sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun
lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus
työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien
työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia
työvoimapalveluja sekä
sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja. Kyseessä on yhteistoimintamalli, jonka
tarkoituksena on alentaa mm. rakenteellista työttömyyttä.
Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja
elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua
tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta
tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.
Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä
toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta
henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 223
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2019-50
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 HRM päätökset 29.10.2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 16.10.-29.10.2019 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 224
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Sitoutuminen Hansel Oy:n Teleoperaattoripalvelut 2020–2024 puitesopimukseen,
30.10.2019
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 28 Täyttölupa / määräaikainen luokanopettaja / opetustoimi, alakoulut, 17.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 16.10.
-30.10.2019 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§217, §218, §221, §223
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
04.11.2019

17/2019

18 (18)

Oikaisuvaatimus
§219, §220
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

