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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen , puheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Timo Seppälä
Mika Laitinen
Arja-Liisa Kuparinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman , hallintopäällikkö, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Mirja Ursin , talouspäällikkö, poistui 16:55
Tiia Korhonen , työllisyyskoordinaattori, poistui 15:46
Risto Nylund, kunnanjohtaja, esittelijä
Poissa

Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari LinturiSahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
21.10.2019

21.10.2019

Mika Laitinen

Markku Kuusjärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 21.10.2019.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana torstaina
24.10.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.
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Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 197
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 198
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. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta
seuraavana torstaina 24.10.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Laitinen ja Tiina Väisänen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Laitinen ja Markku Kuusjärvi.
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§ 199
Työllisyysstrategia 2020
KNGDno-2019-679
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Työllisyysstrategia 2020.pdf
Kunnanhallitus käsitteli kunnan työllisuuspalveluiden tavoitteita kokouksessaan
11.3.2019 § 64. Kangasniemen kunnan vuoden 2019 talousarviossa on määritelty
kunnan työllistämispalvelujen tavoitteet. Sen mukaan kunnan työllisyyspalvelujen
uudelleen organisoiminen toteutetaan vuoden 2020 alusta. Lisäksi tavoitteina ovat
nuorten työllistämisen aktivointi ja toimenpiteet kunnalle tulevan
työmarkkinakustannusten vähentämiseksi. Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen
vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan huomioimaan uudelleen organisoinnin
yhteydessä.
Talousarvion 2019 laadinnan jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita
muutoksia, jotka heijastuvat asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei
toteutunut, valmisteltu SOTE-lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut
uudet työllisyystavoitteet kuntakokeiluineen, jonka valmistelu maakunnassa on
kesken. Näin ollen myöskin kunnan työllisyyden organisointiin on syytä varata vielä
aikaa. Tiedossa on, että valtio tulee edellyttämään kunnilta lisäpanostuksia
työllisyyden hoitoon.
Kunnanhallituksessa todettiin maaliskuussa, että työllisyyspalveluiden
uudelleenorganisoinnin suunnittelutyön toteutus kunnan nykyisillä hallinnon
resursseilla olisi ollut erittäin haasteellinen tavoiteaikataulussa ja kuntaan palkattiin
määräaikainen työllisyyskoordinaattori. Työllisyyskoordinaattorin tavoitteeksi
asetettiin mm. kunnan työllisyysstrategian laadinta, jonka avulla kunnan
työllisyyspalvelut saatetaan tavoitteissa asetetulle tasolle. Työllisyyskoordinaattori on
ehtinyt toimia tehtävässään vajaan puoli vuotta ja palaute eri toimijoiden taholta on
ollut hyvin myönteinen. Työllisyyskoordinaattori on kutsuttu kokoukseen kertomaan
kunnan työllisyydenhoitoon liittyistä asioista ja esittelemään
työllisyysstrategian. Työllisyysstrategia 2020 on liitteenä 1.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan työllisyysstrategian vuodelle 2020.
2) Kunnanhallitus päättää jatkaa työllisyyskoordinaattori xxxxxxxxxx määräaikaista
työsuhdetta ajalle 1.1.-31.12.2020. Hallintopäällikkö valtuutetaan tekemään
työsopimus ja sopimaan tarkemmin sen sisällöstä hallintosäännön § 26 mukaisesti.
Määräaikaisuuden perusteena on kunnan toiminnallinen ja taloudellinen tilanne sekä
työllisyyspalvelujen uudelleen organisoimisen selvittäminen vuoden 2020 aikana.
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Päätös
Tiia Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.
Arja-Liisa Kuparinen jääväsi itsensä pykälän käsittelystä intressijäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän päätöksen ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Arja-Liisa Kuparinen
Tiedoksi
palkanlaskenta, xxxxxxxxxx
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§ 200
Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2019
KNGDno-2018-335
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuloslaskelma 01.01.2019 - 30.09.2019
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-30.9.2019
Laskennallinen käyttöaste syyskuun lopussa on 75,0 % ja palkkojen osalta 76,4 %.
Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 3 969 t€, joka on 77,3 %
talousarviosta. Tuottoihin sisältyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valtiolta saamia
hankeavustuksia n. 400 t€.
Toimintakuluja on kirjattu 30 847 t€, käyttöaste 74,7 %. Toteuma sisältää myös
osittain alkuvuosipainotteisia menoja, kuten avustukset. Edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna menojen kasvu on 3,0 %.
Palkkojen käyttöaste on 74,9 %, n. 90 t€ alle budjetin, kasvua kuitenkin edelliseen
vuoteen verrattuna 5,3 %.
Toimintakatteeksi muodostuu 26 878 t€, kasvua edelliseen vuoteen 2,9 %.
Verotulokertymä syyskuun lopussa on 13 528 t€, joka on 71,8 % budjetoidusta ja 7,6
% vähemmän kuin viime vuoden syyskuun lopussa. Kuntaliiton elokuussa päivitetyn
veroennustekehikon mukaan kunnan verotulokertymä on arvioitu n. 600 t€
pienemmäksi kuin talousarviossa 2019. Kuntaliiton tiedotteen mukaan kuluvan
vuoden kunnallisverotilitykset ovat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista johtuen
jääneet merkittävästi alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut koko maan
kunnallisveron kertymäennustetta 600 milj. eurolla vuodelle 2019. Ennusteessa
oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden 2020 aikana.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 13 599 t€, joka vastaa hyvin viime
vuoden tasoa.
Vuosikatteeksi muodostuu 414 t€ ja poistoja on kirjattu syyskuun loppuun
mennessä 1 249 t€, joten alijäämäksi kirjautuu syyskuun toteuman perusteella n. 835 t
€.
Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.9.2019 sekä hallintokuntakohtaiset toteumaraportit.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden toteuman 1.1.-30.9.2019.
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Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 201
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021-2022 valmistelu
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Talousarvioluonnos 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022
Hallintokunnat ovat valmistelleet virkamiestasolla talousarvioehdotuksensa. Budjetin
lautakuntakäsittelyt ovat marraskuussa.
Valmistelutilanteen 16.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat
2 715 t€, mikä vastaa vuoden 2019 budjetin tuottoja.
Toimintakuluja budjettiesityksessä on 39 953 t€, mikä on alkuperäiseen vuoden 2019
talousarvioon verrattuna 2 054 t€ enemmän ja vastaa 5,4 %:n kasvua. Kasvu johtuu
pääasiassa Essote ky:lle maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu v. 2020
yht. 25 milj. euroa. Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 22 880 t€. Palkkojen kasvu on
3,3 % ja koko henkilöstökulujen kasvu 1,0 %. Avustuksia on budjetoitu 8,3 %
vähemmän kuin talousarviossa 2019. Kunnan oman toiminnan osalta (ilman Essote-
maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 0,4 % pienemmät kuin talousarviossa
2019.
Toimintakatteeksi muodostuu 37 237 t€, mikä on 5,9 % enemmän kuin budjetissa
2019.
Verotuloja ennakoidaan kertyvän 18 944 t, joka on 0,5 % enemmän kuin
talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa v. 2019 verotilitysongelmat, jotka
johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille
seuraavina vuosina. Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18 665 t€, jossa kasvua
2019 budjettiin on 535 t€. Vuoden 2020 valtionosuuksista osa tilitetään kunnille v.
2019 ja Kangasniemen kunnan osalta ennakkotilitys on n. 300 t€. Poistoja
talousarvioon sisältyy 1 600 t€.
Virkamiesvalmistelun budjettiesitys on alijäämäinen 1 178 t€
Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan 1 400 t€.
Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan myös kasvua, joten myös
taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta ennustetaan alijäämäisiä.
Liitteenä talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelmavuosien
2021-2022 valmistelutilanteen ja ohjeistaa hallintokuntia jatkotyöskentelyyn.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
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§ 202
Veroprosentit vuodelle 2020
KNGDno-2019-729
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kuntalain mukaan valtuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentista. Tuloveroprosentilla määrätään se osuus,
minkä verovelvollinen suorittaa verotettavasta tulostaan alkavana varainhoito- ja
verovuonna kunnalle tuloverona. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella
kunnalle vuosittain suoritettava vero, josta on säädetty kiinteistöverolaissa (1992/654).
Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita.
Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet kuten kadut ja torit.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mukaan kunnan
tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kiinteisöverolain (654/1992) 11 §:n (1266
/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain
etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ja
kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella.
Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:
* yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
* vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41-1,00
* muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
* rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00-6,00
* yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00-2,00
Kunnan vuoden 2020 talousarvio on tämän hetken valmistelutilanteessa alijäämäinen
1,2 milj. euroa, joten talouden tasapainottamiseksi esitetään veroprosenttien
korotuksia 1.1.2020 alkaen. Korotuksilla lasketaan saatavan lisää verotuloja noin 686
000 euroa. Talouden tasapainottaminen edellyttää siten myös muita merkittäviä
päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy veroprosentit 1.1.2020 alkaen seuraavasti:
* Tuloveroprosentti 21,50 % (korotus 0,75 %-yks)
* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,07 %-yks.)
* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,05 %-yks)
* Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,10 % (korotus 0,05 %-yks)
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* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 203
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019
talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia.
Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon
kustannukset. Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille
2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen
oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa
sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen
kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys
vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38.
Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy
keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on
vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.
Oppilasennuste liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää
yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa
asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.
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Tekninen lautakunta, § 65,15.10.2019
Kunnanhallitus, § 204, 21.10.2019
§ 204
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos
KNGDno-2019-678
Tekninen lautakunta, 15.10.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Synsiörannan_rak_muutos_14082019 (1).pdf
2 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
3 etelä savonlausunto_ely.pdf
4 pohjois savon lausunto_ely.pdf
5 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
6 lausunto_maakuntamuseo.pdf
7 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
8 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
9 Synsiörannan_rak_muutos_ehdotusvaihe_11102019 (5).pdf
10 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa
19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on
laitettu vireille kaavamuutos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö
vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on
osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut
eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu
myös Kokkoniemenjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka
ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan
hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalouskäyttöä. Kaavamuutoksen
pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.
Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä
luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns.
valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat
nähtävilläoloaikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-
Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan
maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja
ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja
täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa
eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta
osallisilta.
Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
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Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamuutokselle on esitetty hyväksyttävät
perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen
luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta
aluevarausten sijoittelun suhteen.
Kaavaselostusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan
selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä
/rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on
huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee
käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan
kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska
rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee
kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten
osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen
takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä
rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin
huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset.
Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.
Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja
niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.
Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet
luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselostus ja OAS toimitetaan
myöhemmin.
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen,
ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______

Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 204
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
Liitteet

1 Synsiörannan_rak_muutos_14082019 (1).pdf
2 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
3 lausunto_maakuntamuseo.pdf
4 pohjois savon lausunto_ely.pdf
5 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
6 etelä savonlausunto_ely.pdf
7 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
8 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
9 Synsiörannan_rak_muutos_ehdotusvaihe_11102019 (5).pdf
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10 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
11 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
12 Synsiörannan_rak_selostus_11102019.pdf
13 Synsiön rakmuutos_luonnospalaute ja vastineet_11102019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus
Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen,
ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jouko Romo, Päivi Puukari, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut
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§ 205
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2020–2022
KNGDno-2019-705
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään
toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä
aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä
palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutaospäätös perustuu pitkälti voimassa
olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja
riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin
riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun.
Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö,
alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa
luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu
uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä
luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain
hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.
Esitetyssä Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä vuosille 2020 - 2022
Kangasniemen kunnan pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen osalta ei
ole merkittäviä muutoksia edelliseen palvelutaso päätökseen nähden.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa
osoitteesta:
http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-
d19e01058ab9%7D/71704
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon pelastuslautakunta (pelastuslaitos@espl.fi)
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§ 206
Korpela-kiinteistön maanvuokrasopimukset / Kangasniemen hevosjalostusseura ry
KNGDno-2019-736
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
Liitteet

1 KH päätös harjoitusraviradan rakentamiseen.pdf
2 Maanvuokrasopimus_Kangasniemen hevosjalostusseura ry_1.1.2020 - 31.12.2039.
pdf
3 Korpela-kiinteistön kartta vuokrasopimuksiin.pdf
Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 6.4.1998 päättänyt osallistua
Kangasniemen hevosjalostusseura ry:n harjoitusratahankkeeseen. Päätös liitteenä.
Seura on päättänyt hakea Veej-jakaja ry:ltä investointiavustusta, mutta sen saanti
edellyttää pitkäaikaista vuokrasopimusta kunnan kanssa. Seuran kanssa on
neuvoteltu vuokra-ajasta ja sopimuksesta seuraavaksi 20 vuodeksi. Vuokran määrä
olisi koko vuokrakaudelta 200 euroa ja se maksettaisiin kerralla ennen uuden kauden
alkua. Alue on noin 5600 m2 ja se on merkitty sopimusluonnoksen karttaliitteeseen.
Sopimusluonnos ja alueen kartta liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kangasniemen hevosjalostusseura ry:n
vuokrasopimuksen ajalle 1.1.2020-31.12.2039. Vuokran määrä on koko uudelta
vuokrakaudelta 200 euroa ja se maksetaan kunnalle 31.1.2020 mennessä.
Kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan maanvuokrasopimus.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jouko Romo, Kangasniemen hevosjalostusseura ry
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§ 207
Korpela-kiinteistön maanvuokrasopimukset / Vuojalahden metsästysseura ry
KNGDno-2019-736
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
Liitteet

1 Maanvuokrasopimus_Vuojalahden metsästysseura_1.1.2020 - 31.12.2039.pdf
2 Korpela-kiinteistön kartta vuokrasopimuksiin.pdf
Kunnan omistamalla Korpela-kiinteistöllä toimii kunnan järjestöistä Kangasniemen
hevosjalostusseura ry sekä Vuojalahden metsästysseura ry. Lisäksi kiinteistön alueella
on Vuojalahden kyläseuran rakentamat kota ja puucee.
Vuojalahden metsästysseura on päättänyt hakea Veej-jakaja ry:ltä
investointiavustusta, mutta sen saanti edellyttää pitkäaikaista vuokrasopimusta
kunnan kanssa. Seuran kanssa on neuvoteltu vuokra-ajasta ja sopimuksesta
seuraavaksi 20 vuodeksi. Vuokran määrä olisi koko vuokrakaudelta 200 euroa ja se
maksettaisiin kerralla ennen uuden kauden alkua. Alue on noin 5600 m2 ja se on
merkitty sopimusluonnoksen karttaliitteeseen. Sopimusluonnos liitteenä 1.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Vuojalahden metsästysseura ry:n
vuokrasopimuksen ajalle 1.1.2020-31.12.2039. Vuokran määrä on koko uudelta
vuokrakaudelta 200 euroa ja se maksetaan kunnalle 31.1.2020 mennessä.
Kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan maanvuokrasopimus.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jouko Romo, Vuojalahden metsästysseura ry
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§ 208
Suur-Savon sähkön osakkeet - myyntitarjous kunnalle
KNGDno-2019-742
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunta on saanut yksityishenkilöltä myyntitarjouksen Suur-Savon
Sähkön osakkeisiin. Osakkeita on kahdeksan kappaletta, sarja H n:o 186 (4kpl) ja sarja
H n:o 187 (4kpl).
Kangasniemen kunnalle esitetty osakkeiden myyntihinta on 3400,00 euroa/kpl, eli
yhteensä 27 200,00 euroa.
Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää osakkeiden ostosta, kun niiden
arvo ylittää 10 000,00 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyn tarjouksen ja ostaa kahdeksan kappaletta
Suur-Savon Sähkön osakkeita, sarja H n:o 186 (4kpl) ja sarja H n:o 187 (4kpl),
yhteishintaan 27 200,00 euroa.
Päätös
Tapani Nykänen ilmoitti esteellisyyden tämän pykälän käsittelyyn yhteisöjäävinä.
Markku Kuusjärvi toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Tapani Nykänen
Tiedoksi
osakkeiden myyjä, Marja Iikkanen, Mirja Ursin

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
21.10.2019

16/2019

22 (31)

§ 209
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättäminen
KNGDno-2019-730
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Mikkelin seudun ympäristölautakunta - 25.09.2019, klo 1515 (1).pdf
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.9.2019 § 61 käsitellyt
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättämistä.
Haja- asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimusten täyttymisen määräaika ranta- ja
pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä päättyy 31.10 2019. Ympäristönsuojelulaki
mahdollistaa poikkeamisen hakemisen puhdistusvaatimuksista enintään viiden
vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että
ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä
huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan
kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden
kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat
kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.
Poikkeamisen myöntävää viranomaista ei ole määrätty ympäristönsuojelulaissa, joten
jokaisen Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuskunnan tulee antaa
toimivalta poikkeamispäätösten tekemiseksi hallintosääntöönsä tehtävällä lisäyksellä.
Koska kyseessä on ympäristönsuojelulain mukainen asia, toimivalta on luontevinta
antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli Mikkelin seudun
ympäristölautakunnalle, joka voi edelleen delegoida päätösvaltaa alaiselleen
viranhaltijalle. Päätösten tekijä voi periä päätöksistä taksansa mukaista maksua.
Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden voimassa olevassa taksassa se on 120 euroa.
Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle ja
Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallituksille ja
edelleen kaupungin ja kuntien valtuustoille, että ne määrittelevät Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d §
mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen)
myöntämisessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittelee Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan toimivaltaiseksi viranomaiseksi ympäristönsuojelulain 156 d §
mukaisen poikkeamisen (talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen)
myöntämisessä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 210
Edustajien nimeäminen Essoten jäsenkuntien kuntakokoukseen 31.10.2019
KNGDno-2019-737
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on
päättänyt kokouksessaan 3.10.2019 kutsua koolle jäsenkuntien kuntakokouksen,
jonka aiheita ovat ainakin:
talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022 sekä kuntayhtymän strategia
(aineisto lähetetään kuntiin lausuntopyynnön mukana)
Mielen ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelma/rakentaminen (lausuntopyyntö
käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 17.10.2019, jonka jälkeen aineisto
lähetetään kuntiin)
kuntayhtymän ja jäsenkuntien linjaukset sote- ja maakuntayhteistyössä
etenemiseksi (ai-neisto talousarviossa 2020)
arvio kuntayhtymän palveluverkosta (aineisto lähetetty kuntajohtajille).
Kuntakokous on torstaina 31.10.2019 klo 14.00-17.00 Mikkelin keskussairaalan
auditoriossa. Jäsenkunnat voivat lähettää kuntakokoukseen viisi osallistujaa
/jäsenkunta.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus nimeää edustajat 31.10.2019 kuntakokoukseen.
Päätös
Kangasniemen kunnan edustajiksi Essoten jäsenkuntien kuntakokoukseen 31.10.2019
valittiin seuraavat henkilöt:
Kunnanjohtaja Risto Nylund, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen,
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Väisänen, kunnanhallituksen jäsenet
Rauni Pietarinen ja Mika Laitinen.
Tiedoksi
valitut edustajat
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§ 211
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2019-50
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 HRM päätökset 16.10.2019 KH.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 3.10.-15.10.2019 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 212
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
elinkeinoasiamies
Hankintapäätös:
§ 3 Kangasniemen Matkailulehti 2020/Painatus, 10.10.2019
Yleispäätös:
§ 43 Koulutustuki 2019/HJL-Metsätiimi ky, 15.10.2019
§ 44 Koulutustuki 2019/Rotomon Oy, 15.10.2019
hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 26 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 08.10.2019
§ 27 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 08.10.2019
talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 12 KUNTATODISTUSTEN HYVÄKSYMINEN, 04.10.2019
§ 13 KUNTATODISTUSTEN HYVÄKSYMINEN, 14.10.2019
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 3.10.-15.10.2019 ja päättää, ettei käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
KNGDno-2019-586
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:
Kunnantalo on kiinni 23.12.2019 - 1.1.2020
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purun viivästyminen
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 214
Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen
KNGDno-2019-750
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunnan talous kääntyi alijäämäiseksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä.
Kuluvan vuoden 2019 tilinpäätösennuste on noin 1,6 milj. euroa alijäämäinen.
Tulosennusteen heikkeneminen on pääasiassa seurausta Essoten menojen arvioitua
suuremmasta kasvusta, josta Kangasniemen osuus kuluvana vuonna on 2 milj. euroa
alkuperäistä talousarviota suurempi.
Kunta valmistelee parhaillaan vuoden 2020 talousarviota. Valmistelutilanteen
16.10.2019 mukaan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot ovat 2,7 milj. euroa,
mikä vastaa vuoden 2019 budjetin tuottoja. Toimintakuluja budjettiesityksessä on
39,95 milj. euroa, mikä on alkuperäiseen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 2,0
milj. euroa enemmän ja vastaa 5,4 %:n kasvua. Kasvu johtuu pääasiassa Essotelle
maksettavista kuntaosuuksista, joita on budjetoitu vuodelle 2020 yhteensä 25 milj.
euroa. Talousarviossa 2019 maksuosuus oli 22,88 milj. euroa. Kunnan oman
toiminnan osalta (ilman Essote-maksuosuuksia) talousarvio 2020 menot ovat 0,4 %
pienemmät kuin talousarviossa 2019.
Verotuloja ennakoidaan kertyvän 18,9 milj. euroa, joka on 0,5 % enemmän kuin
talousarviossa 2019. Verotuloarvioon vaikuttaa vuoden 2019 verotilitysongelmat, jotka
johtuvat verokortti- ja tulorekisterimuutoksista. Osa tilityksistä tulee kunnille
seuraavina vuosina. Valtionosuuksia arvioidaan budjettiin 18,67 milj. euroa, jossa
kasvua 2019 budjettiin on 535 000 euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksista osa
tilitetään kunnille vuonna 2019 ja Kangasniemen kunnan osalta ennakkotilitys on noin
300 000 euroa. Poistoja talousarvioon sisältyy 1,6 milj. euroa. Valmistelutilanteen
budjettiesitys on alijäämäinen 1,18 milj. euroa.
Taloussuunnitelmavuosien 2021-2022 verorahoitus ennakoidaan kasvavan 1,4 milj.
euroa. Palkkoihin ja muihin toimintakuluihin ennakoidaan myös kasvua, joten myös
taloussuunnitelmavuosien 2021 ja 2022 osalta tuloksesta ennustetaan alijäämäisiä.
Tavoitteena on, että talous tasapainotetaan vuoteen 2022 mennessä. Talouden
sopeuttamista ei ole mahdollista toteuttaa yhden vuoden aikana, vaan se on
jaksotettava usealle vuodelle.
Kunnalla oli tilinpäätöksessä 2018 taseen kumulatiivista ylijäämää vielä 5,98 milj.
euroa, mutta tulot eivät tule riittämään toiminnasta aiheutuvien menojen
kattamiseen. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota mm. palveluiden saatavuuteen ja
toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä
toimintatapojen uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava eri
palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä. Hankinnat sekä investoinnit ovat yhtä
lailla tarkastelun kohteena.
Talouden tasapainottamiseksi on yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa
etsittävä pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia,
jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen. Henkilöstömenoja tulee
vähentää siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen
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järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön
jaksamiseen. Tavoitteen saavuttaminen voi merkitä henkilöstön osa-aikaistamista,
irtisanomisia ja vapaaehtoisia virka –ja työvapaita.
Kunnassa on syytä käynnistää henkilöstöjärjestöjen kanssa työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1-4 kohtien mukaiset
neuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavista toimenpiteistä vuosille 2020-
2021. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
säädetyn lain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä
yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa,
kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia
henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeenluovutusta;
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä
työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista,
lomauttamista tai irtisanomista.
Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden
toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia,
lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa,
toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus
tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille
työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian
käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja
valmistautua käsiteltävään asiaan.
Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä,
työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen
käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.
Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90
päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden
edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:
1) aiottujen toimenpiteiden perusteista;
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten tai osa-aikaistamisten määrästä;
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-
aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset
tehdään.
Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka
voivat johtaa työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamisen, on
neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti myös työ- ja
elinkeinotoimistolle viimeistään yhteistoiminta neuvottelujen alkaessa, jollei näitä
tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin muussa yhteydessä.
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Työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty
vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei
yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449
/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina
2020 ja 2021 Kangasniemen kunnassa. Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1
momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti
pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä.
Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen
saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen,
työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten
keinojen avulla. Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu,
vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen ja/tai irtisanominen.
Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden
tasapainottamisella tavoitellaan yhteensä 1,5 milj. euron
kokonaisvaikutusta. Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020 ja
2021 aikana ja toimenpiteiden henkilöstömenojen tavoiteltava osuus on 0,5 milj.
euroa. Henkilötyövuosikuluissa tämä merkitsee, että neuvottelujen tavoitteena on
enintään 15 henkilötyövuoden vähenemä kunnan henkilöstöstä seuraavan kahden
vuoden kuluessa.
Neuvottelumenettelystä työnantajan edustajana vastaa hallintopäällikkö. Henkilöstön
vähentämistarve olisi enintään 15 henkilötyövuotta. Kirjallinen neuvotteluesitys
lähetetään henkilöstön edustajille pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen maanantaina
21.10.2019. Yhteistyöryhmä kutsutaan koolle 28.10.2019.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstö
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Muutoksenhakukielto
§200, §201, §202, §203, §204, §205, §209, §210, §211, §213, §214
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 §)
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Oikaisuvaatimus
§199, §206, §207, §208
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.

