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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Maisa Juntunen, varajäsen
Tuomo Janhunen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Risto Nylund, esittelijä
Mikko Korhonen, poistui 16:26
Mirja Ursin, poistui 16:26
Mikko Nislin, poistui 16:26
Poissa

Mika Laitinen
Timo Seppälä

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
17.02.2020

17.02.2020

Rauni Pietarinen

Marjaana Sävilammi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 17.2.2020.
17.02.2020
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§ 27
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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§ 28
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 17.2.2020. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauni Pietarinen ja Marjaana Sävilammi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 29
Muutostalousarvio 2020
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TÄYTÄNTÖÖNPANO2020.docx
2 MUUTOSTALOUSARVIO2020Khall1702Kvalt02032020.pdf
Kunnanvaltuuston 16.12.2019 § 49 päätöksen mukaan muutostalousarvio tuodaan
kunnanvaltuuston käsittelyyn alkuvuonna 2020. Kunnan hallintosäännön § 60 mukaan
talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan
muutosesityksessä on selvitettävä myös muutosten vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja
tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden ja tuloarvion muutosesityksessä on
selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.
Muutostalousarvio 2020 on alijäämäinen 0,1 milj € ja taloussuunnitelmavuodet 2021-
2022 ylijäämäisiä yhteensä 0,3 milj €. Henkilöstömenojen v. 2020 säästötavoitetta 75 t
€ ei ole huomoitu muutosbudjetissa.Taseen kertynyt yli/alijäämä on
tilinpäätösennusteen 2019 ja muutostalousarvion ja -suunnitelman jälkeen n. 4,7 milj
€ ylijäämäinen, kuntakonsernin alijäämä on tilinpäätöksen 2018 jälkeen 1 milj euroa.
Liite 1: Muutostalousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
Liite 2: Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy muutostalousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.02.2020

3/2020

7 (15)

Kunnanhallitus, § 268,18.12.2019
Kunnanhallitus, § 30, 17.02.2020
§ 30
YT-menettelyn toimeenpano ja toimenpiteet 2020
KNGDno-2019-750
Kunnanhallitus, 18.12.2019, § 268
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Esityslista lähetetään kunnanhallituksen jäsenille 13.12.2019. Kunnanvaltuuston
talousarviokokous on maanantaina 16.12.2019, jossa on esityksenä osia
yhteistoimintamenettelyssä neuvotelluista talouden tasapainottamistoimenpiteistä.
YT-menettely pyritään päättämään tiistaina 17.12.2019, jos kunnanhallituksen
tekemät esitykset hyväksytään kunnanvaltuustossa. Tämän johdosta esitystä
yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen hyväksymisestä ei voida antaa ennen
valtuuston kokousta.
Kokouksessa täydennetty esittely:
YT-neuvotteluja on käyty 28.10.2019 alkaen ja ne on päätetty 17.12.2019.
Neuvottelujen pöytäkirjat ovat liitteenä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käyty läpi
esille nostettuja säästötoimenpiteitä, joita on tullut luottamushenkilöiltä,
viranhaltijoilta sekä työntekijöiltä ja neuvottelutulos on yksimielinen. Todetaan, että
yhteistoimintalain 4 §:n mukaiset asiat on käsitelty työnantajan ja henkilöstön välisissä
neuvotteluissa ja että yhteistoimintalain 13 §:n mukainen yhteistoimintavelvoite on
täyttynyt.
Yhteistoimintalain 9 § Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet
Neuvotteluiden alkaessa työnantaja antoi henkilöstön edustajille työllistämistä
edistävän toimintasuunnitelman, joka on käsitelty YTR:ssä 28.10.2019 ja sitä
noudatetaan. Suunnitelma valmistui yhteistoiminnassa neuvottelujen kuluessa ja se
on hyväksytty vähäisin muutoksin 17.12.2019. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu
yhteistoimintamenettelyn perusteet, suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa
noudatettavat menettelytavat, työnhaun ja koulutuksen periaatteet, muutosturva ja
työllistymisvapaa, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, palvelussuhdeasiat
ja muutostuki.
Talouden tasapainottamistoimenpiteet, joilla ei ole henkilöstövaikutuksia
Kunnanhallitus toteaa, että talouden tasapainottamisen lähtökohtana oli, että
pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden
tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron kokonaisvaikutusta.
Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden, eli henkilöstömenojen tavoiteltava osuus
on 0,5 milj. euroa.
Kunnanvaltuusto päätti kunnallisverojen sekä kiinteistöverojen korotuksista, joista
vuositasolla saadaan 686 000 euron lisätulo, lisäksi vuokrien, maksujen ja taksojen
korotuksilla haetaan lisätuloja. Kunnan jakamien avustusten määrää on vähennetty,
mm. työllisyyspalveluiden uudistuksella. Lisäksi kunnan omaisuutta on kartoitettu
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siten, että niiden myynnillä haetaan kertaluontoisia tuottoja sekä säästöjä kiinteistöjen
ylläpitokustannuksista.
Neuvottelutulos sisältää lisäksi säästöjä, jotka tullaan kirjaamaan vuoden 2020 ja
suunnitelmavuosien 2021-2022 muutostalousarvioon, joka viedään kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi maaliskuussa 2020.
Talouden tasapainottamiskeinot, joilla on henkilöstövaikutuksia
Henkilöstövaikutukset koko kunnan osalta vuosina 2020-2025 on yhteensä 18,5
henkilötyövuotta.
Hallintopalvelut
Kunnan hallintopalveluiden uudelleenjärjestäminen, vaikutus 4 henkilötyövuotta
vuosina 2020-2023 (eläköitymiset ja viran lakkauttaminen)
Sivistys- ja hyvinvointi
Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttaminen, vaikutus 3,5 henkilötyövuotta
vuonna 2020 (kokonaisvaikutus 5 henkilötyövuotta, sisältäen teknisen toimen)
(määräaikaisuudet ja eläköitymiset)
Sivistystoimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus vuosien 2020-2025 aikana 6,5
henkilötyövuotta (määräaikaisuudet, eläköitymiset)
Tekninen toimi
Teknisen toimen uudelleenjärjestelyt, vaikutus 4,5 henkilötyövuotta vuosina 2020-
2022 (toimen lakkauttaminen, tehtävän täyttäminen sisäisesti, työjärjestelyt,
eläköityminen)
Hallintosäännön muutokset ja koko kunnan palvelu- ja hallintorakenteen tarkastelu
Talouden tasapainottamistoimenpiteissä, joilla on henkilöstövaikutuksia, on myös
vaikutusta kunnan nykyiseen hallintosääntöön. Se tuleekin päivittää vastaamaan
tulevaa hallintorakennetta ja varmistaa, että se on ajantasainen. Hallintosääntö
tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana siten, että tavoiteorganisaatio voidaan
päivittää alkamaan 1.1.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käytyjen neuvotteluiden pöytäkirjat (liite 1).
Kunnanhallitus toteaa osaltaan, että kunnallisen yhteistoimintalain edellyttämät
neuvottelut on käyty ja neuvotteluvelvoite on täyttynyt. Kunnanhallitus vahvistaa
neuvottelutuloksen ja päättää, että neuvotteluissa esitetyt henkilöstöjärjestelyt sekä
toiminnalliset muutokset toteutetaan hallintosäännössä määrätyn toimivallan
puitteissa.
Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päättää, että se
1. hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin
toimen, elinkeinoasiamiehen viran, sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen
toimen.
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2. käynnistää hallintosäännön uudistuksen. Uudistuksen toteuttamiseksi
kunnanhallitus edellyttää johtoryhmältä suunnitelman
organisaatiomuutoksesta, joka kattaa neuvotteluissa esille tuodut toimialoja
koskevat toimintojen uudelleenjärjestelyt.
3. käynnistää palkkahallinnon ulkoistamisselvityksen.
4. edellyttää palkkamenoihin 75 000 euron säästöjä henkilökunnan vapaaehtoisilla
palkattomilla vapailla tai lomarahojen vaihtamisella vapaaksi. Jos säästöjä ei
saavuteta, säästö haetaan henkilöstön lomautuksilla.
5. edellyttää toimialajohtajia huolehtimaan siitä, että neuvottelutuloksen
kustannusvaikutukset valmistellaan siten, että kunnanvaltuustolle 2.3.2020
hyväksyttäväksi esitettävä muutostalousarvio vuodelle 2020 on korkeintaan
100 000 euroa alijäämäinen.
6. käynnistää kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa
saavutetaan vuoden 2020 aikana 120 000 euroa.
Päätös
Tiina Väisänen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:15.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 YT täytäntöönpano KH 17.2.2020.pdf
Liitteenä on YT-neuvottelutuloksen täytäntöönpanon aikataulu, joka kattaa
kunnanhallituksen 18.12.2019 tekemän päätöksen kohdat 1-6. Päätöksen kohdan 2
osalta todetaan lisäksi, että johtoryhmä on aloittanut hallintosäännön uudistuksen
sekä siihen liittyvän suunnitelman organisaatiomuutoksista eri toimialoilla, joka kattaa
YT-neuvotteluissa hyväksytyt toimintojen uudelleenjärjestelyt.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen YT-neuvottelutuloksen täytäntöönpanon
aikataulun. Aikataulu esitellään valtuutetuille kokouksen jälkeen järjestettävässä
valtuustoinfossa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 31
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020
KNGDno-2020-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kunnan myytävät kiinteistöt KV 2.3.2020.pdf
Kunnahallitus on päätöksessään 18.12.2019 § 268 hyväksynyt, että se käynnistää
kunnan omaisuuden kartoituksen ja myynnin siten, että tuottoa saavutetaan vuoden
2020 aikana 120 000 euroa. Kunnan omistamia kiinteistöjä on kartoitettu ja
kunnanhallitukselle esitellään selvitys niistä kiinteistöistä, joiden omistus ei ole
kunnan toimintojen kannalta oleellista tai niiden käyttö on vähäistä ja joita esitetään
myytäväksi. Selvityksessä on kiinteistöjen lisäksi sellaista metsäomaisuutta, jonka on
valmistelussa katsottu soveltuvan myytäväksi. Jos kiinteistöjen myyntiaika olisi
huhtikuun loppuun asti, mahdollistaisi se myyntipäätösten teon kesäkuun
valtuustossa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus käy keskustelun tehdyn kartoituksen pohjalta ja päättää
jatkotoimenpiteistä kiinteistöjen myyntiin liittyen.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet
määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä
annetut tarjoukset.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jouko Romo
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§ 32
Eroilmoitus luottamustehtävästä
KNGDno-2017-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Eroanomus luottamustoimista - Timo Seppälä 12.02.2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Timo Seppälä on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, että hän hakee
eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta
12.2.2020 alkaen.
Timo Seppälä hakee eroa:
1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä
2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
3) Rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä
4) Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen
tehtävästä
5) Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1) Kunnanhallitus myöntää Timo Seppälälle eron Kiinteistö Oy Tukihaan
yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tentävästä ja Kiinteistö Oy
Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä.
2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja rakennuslupajaoston tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Säppinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Ismo Manninen.
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
d) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Timo Seppälä, Sirpa Säppinen, Ismo Manninen
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§ 33
Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset
KNGDno-2020-60
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen
päättämän asian.
Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä,
jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on
tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännössä mainittuja
kunnanjohtajan, toimialajohtajan ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia
henkilöstöasioita.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-,
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain
mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia
opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
tekninen lautakunta 17.12., 21.1.
sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.12., 24.1.
rakennuslupajaosto 4.2.
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 34
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM
kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen vuonna 2020, 11.02.2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 30.1. -
12.2.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 35
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset KH 12.2.2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 30.1.-12.2.2020 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §31, §32, §33, §35
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 §)

