Kangasniemi
Kunnanhallitus
Aika

02.12.2019, klo 15:00 - 18:00

Paikka

Kunnanhallituksen huone

Pöytäkirja
02.12.2019

19/2019

1 (30)

Käsitellyt asiat
§ 239

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 240

Pöytäkirjan tarkastus

§ 241

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

§ 242

Kouluverkkoselvitys

§ 243

Kuntalaisaloite / Kunnantalon aulan suihkukaivo

§ 244

Harlu-puiston nimeäminen

§ 245

Kunnanvaltuuston kokouksen 25.11.2019 päätösten täytäntöönpano

§ 246

Työllistämistukihakemus / Kangasniemen Työttömät ry

§ 247

Työllistämistukihakemus / Myrskylyhty ry

§ 248

Työllistämistukihakemus / Kangasniemen Reuma ry

§ 249

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä (TYP) jäsenen
ja varajäsenen nimeäminen

§ 250

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Teurisuon turvetuotantoalueeesta Turvetuote
Peat Bog Oy tekemään valitukseen

§ 251

Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset

§ 252

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM

§ 253

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM

§ 254

Muut asiat

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

19/2019

2 (30)

Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:17
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Mika Laitinen
Rauni Pietarinen
Timo Seppälä
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Tommi Vehmala
Tuula Vornanen
Tapio Viljanen
Mikko Nislin, poistui 15:28
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, poistui 16:32
Risto Nylund, esittelijä
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.12.2019

02.12.2019

Markku Kuusjärvi

Mika Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 2.12.2019.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana torstaina
5.12.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, hallintopäällikön työhuoneessa.
02.12.2019

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 239
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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§ 240
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 02.12.2019. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla 02.12.2019. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä kokouksesta
seuraavana torstaina 05.12.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Kuusjärvi ja Mika Laitinen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Kuusjärvi ja Mika Laitinen.
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Tekninen lautakunta, § 78,19.11.2019
Kunnanhallitus, § 241, 02.12.2019
§ 241
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
KNGDno-2019-706
Tekninen lautakunta, 19.11.2019, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Investoinnit2020 esitys Tekla 13-11-2019.pdf
Pöytäkirjan liitteenä investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2022 päivämäärällä 13.11.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
Jouko Romo poistui klo 16.18.
_______

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 241
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Investoinnit2020 esitys KH 2-12-2019.pdf
Kunnanhallitus kuulee teknisen johtajan esittelyn teknisen lautakunnan
investointisuunnitelmasta talousarviovuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2021-
2022.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja
suunnitelmavuosille 2021 - 2022 ja esittää sen osana talousarviokirjaa
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Mikko Korhonen toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin liitteeseen tehdyin muutoksin.
Tiedoksi
talouspäällikkö
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Kunnanhallitus, § 203,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 40,28.10.2019
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 103,15.11.2019
Kunnanhallitus, § 242, 02.12.2019
§ 242
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 203
Valmistelijat / 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.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 40
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1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 15.11.2019, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin, Päivi Paappanen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, mikko.nislin@kangasniemi.fi, paivi.
paappanen@kangasniemi.fi
toimistosihteeri
Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää
kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti
kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä
kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien
sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä
pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen
opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja
mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen
opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista
vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon
edustajille.
Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten
laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa
on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä
hallintopäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja
merkitsee ne tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 242
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nislin, Sari Linturi-Sahlman
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mikko.nislin@kangasniemi.fi, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys 2019.pdf
Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat
osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu
henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva
kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen.
Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä
sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten
arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.
Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien
vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten
kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja
supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan
keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on
selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja
varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten
vaikutuksen niiden järjestämiseen.
Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan
koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään
kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi
syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen
kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa
esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että
1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi ja
2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös
Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 243
Kuntalaisaloite / Kunnantalon aulan suihkukaivo
KNGDno-2019-717
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kuntalaisaloite / Kunnantalon aulan suihkukaivo
Hellevi Saari ja Sari Kuusjärvi ovat lähettäneet kunnanhallitukselle, tekniselle
lautakunnalle sekä Kangasniemen kunnantalon kiinteistö Oy:n hallitukselle 30.9.2019
päivän kuntalaisaloitteen. Aloite käsittelee kunnantalon aulassa sijaitsevaa
suihkukaivoa, jonka kiinteistöosakeyhtiön hallitus on päättänyt purkaa. Aloitteessa
esitetään suihkukaivon säilyttämistä ja aulan saattamista alkuperäiseksi myös sinne
alunperin hankittujen huonekalujen osalta. Tehty aloite on liitteenä.
Kunnanhallitukselle on saatettu tiedoksi, että suihkulähteen korjaukseen on
suunnittelilla kuntalaiskeräys. Jos keräys toteutuu ja siihen saadaan merkittävät varat
korjauskustannusten kattamiseksi, kunnanhallitus käsittelee asian uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tehdyn aloitteen tiedoksi ja toteaa, että kunnantalon
kiinteistön osalta kiinteistöosakeyhtiö vastaa sen kunnosta ja on näin ollen
toimivaltainen päättämään aulaan liittyvistä ratkaisuista. Kunnanhallitus ei ota kantaa
tässä vaiheessa kunnantalon aulassa sijaitsevan suihkulähteen purkamiseen ja
saattaa näkemyksensä tiedoksi Kangasniemen kunnantalon kiinteistöosakeyhtiön
hallitukselle sekä tekniselle lautakunnalle.
Päätös
Mikko Korhonen toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.
Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä pykälän käsittelystä osallisuusjäävinä ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
(Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli
asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.)
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän pykälän osalta.
Esteellisyys
Markku Kuusjärvi
Tiedoksi
aloitteen laatijat, tekninen lautakunta, Kangasniemen kunnantalon kiinteistö Oy:n
hallitus
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Tekninen lautakunta, § 74,19.11.2019
Kunnanhallitus, § 244, 02.12.2019
§ 244
Harlu-puiston nimeäminen
KNGDno-2019-771
Tekninen lautakunta, 19.11.2019, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 harlu.pdf
2 liitekartta_harlu.pdf
Kangasniemellä toimiva valtakunnallinen karjalaisseura Harlu-seura ry on tehnyt
kunnalle esityksen Harlu-puiston nimeämiseksi. Kohteeksi sopisi esim. paloaseman
eteläpuolinen rantapuisto.
Aiemmin on ollut esillä jonkun kadun nimeäminen Harluntieksi, mutta uusilta
asemakaava-alueilta ei ole järjestynyt sopivaa kohdetta. Olemassa olevien katujen
nimen muutokset ovat taas siinä mielessä hankalampia, että silloin jouduttaisiin
muuttamaan myös kiinteistöjen osoitteita.
Puiston nimeäminen edellyttäisi periaatteessa asian ratkaisemista asemakaavatasolla,
koska maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n mukaan asemakaava käsittää mm.
sekä katujen että mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet. Erillistä
kaavamuutosta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä vain yhden
nimistötäydennyksen vuoksi, vaan asia voitaisiin hoitaa samoin kuin on menetelty
muidenkin keskusta-alueen puistojen kohdalla (Anni Swanin puisto ja Pirtin
perinnepuisto). Kohteiden nimiä on ryhdytty käyttämään heti nimeämispäätöksen
jälkeen ja ne on merkitty kunnan ylläpitämiin opaskarttoihin ym. opastuksiin.
Kaavatasoinen käsittely on sitten tehty myöhemmin laajempien
asemakaavamuutosten yhteydessä. Tässä tapauksessa kaavatason käsittely voidaan
hoitaa vireillä olevan toria ja ranta-aluetta koskevan laajemman
asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Harlu-seuran esitys ja kartta pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että karttaliitteessä osoitettu
asemakaavan mukainen puistoalue nimetään Harlu-puistoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen saapui klo 15.07.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

19/2019

12 (30)

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 244
Liitteet

1 harlu.pdf
2 liitekartta_harlu.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että karttaliitteessä osoitettu asemakaavan mukainen
puistoalue nimetään Harlu-puistoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Harlu-seura, Jouko Romo
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§ 245
Kunnanvaltuuston kokouksen 25.11.2019 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:
§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 43 Pöytäkirjan tarkastus
§ 44 Attendo Oy:n ehdotus Mäntykankaan ostamisesta ja Kangasniemelle
muodostettava monimuotoinen hoivakampus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 25.11.2019 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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§ 246
Työllistämistukihakemus / Kangasniemen Työttömät ry
KNGDno-2019-747
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Työttömät ryn hakemus 2020.pdf
Kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyysstrategian kokouksessaan 21.10.2019 § 199.
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 sakkoperusteisen
työmarkkinakustannuksen vähentämiseksi.
Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan
huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä. Talousarvion 2019 laadinnan
jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia, jotka heijastuivat
asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut, valmisteltu SOTE-
lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet
kuntakokeiluineen, johon Kangasniemi on hakeutunut yhdessä Mikkelin kanssa
mukaan.
Valtion edellyttäessä kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon on kunnan
työllisyyspoliittisessa ohjauksessa päädytty siihen, että kunnan oman työllisyyden
organisointiin varataan lisäresursseja. Kunnan työllisyys- ja työllistämispalveluille on
kuluvan vuoden 2019 talousarviossa varattu yli 540 000 euroa. Suurin menoerä on
passiivisen työmarkkinatuen kustannukset, joita on varattu talousarvioon 250 000
euroa, lisäksi Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle yhteensä 144 200
euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan suuntautuvina avustuksina.
Kunnan omiin työllistämistukipalkkoihin 128 000 euroa, joihin ei kuitenkaan sisälly
nuorisotoimen työllistämiseen ohjautuvat kulut.
Työllisyydenhoidon uudelleen organisointi tullaan toteuttamaan siten, että kunta
ottaa jatkossa suuremman vastuun työllisyystoiminnan järjestämisestä. Tähän
valmisteluun ja tavoitteisiin pohjautuen esityksenä on, että kunta tarkastelee
Kangasniemen Työttömät ry:lle myönnettävää avustusta pitkäaikaistyöttömiin
suunnattuun toimintaan. Kunta näkee yhdistysten toiminnan tärkeänä ja jatkaa
yhteistyötä myös työllisyysasioissa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2020 budjettiin varataan 50 000 euron
määräraha Kangasniemen Työttömät ry:n avustushakemuksen mukaiseen ohjaajien
palkkaamiseen. Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta 16.12.2019
kokouksessaan.
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Myönnetty avustus maksetaan kunnanvaltuuston talousarvio 2020 päätöksen saatua
lainvoiman ja avustusten maksatus perustuu toiminnasta aiheutuneisiin todellisiin
palkkakustannuksiin. Avustuksen saajan tulee toimittaa kuntaan kuukausittain selvitys
palkkakustannuksista. Selvityksestä tulee näkyä:
henkilöiden nimi ja pääasiallinen työtehtävä, joiden palkkaukseen tukea haetaan
maksettu palkka ja sen sivukulut
palkkaan saatu palkkatuki tai muu avustus
avustusjaksolla toimintaan osallistuneiden työttömien lukumäärä
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kangasniemen työttömät ry, Mirja Ursin
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§ 247
Työllistämistukihakemus / Myrskylyhty ry
KNGDno-2019-747
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Myrskylyhdyn hakemus 2020.pdf
Kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyysstrategian kokouksessaan 21.10.2019 § 199.
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 sakkoperusteisen
työmarkkinakustannuksen vähentämiseksi.
Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan
huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä. Talousarvion 2019 laadinnan
jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia, jotka heijastuivat
asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut, valmisteltu SOTE-
lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet
kuntakokeiluineen, johon Kangasniemi on hakeutunut yhdessä Mikkelin kanssa
mukaan.
Valtion edellyttäessä kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon on kunnan
työllisyyspoliittisessa ohjauksessa päädytty siihen, että kunnan oman työllisyyden
organisointiin varataan lisäresursseja. Kunnan työllisyys- ja työllistämispalveluille on
kuluvan vuoden 2019 talousarviossa varattu yli 540 000 euroa. Suurin menoerä on
passiivisen työmarkkinatuen kustannukset, joita on varattu talousarvioon 250 000
euroa, lisäksi Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle yhteensä 144 200
euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan suuntautuvina avustuksina.
Kunnan omiin työllistämistukipalkkoihin 128 000 euroa, joihin ei kuitenkaan sisälly
nuorisotoimen työllistämiseen ohjautuvat kulut.
Työllisyydenhoidon uudelleen organisointi tullaan toteuttamaan siten, että kunta
ottaa jatkossa suuremman vastuun työllisyystoiminnan järjestämisestä. Tähän
valmisteluun ja tavoitteisiin pohjautuen esityksenä on, ettei kunta myönnä avustusta
Myrksylyhty ry:n pitkäaikaistyöttömiin suunnattuun toimintaan. Kunta näkee
yhdistysten toiminnan tärkeänä ja jatkaa yhteistyötä myös työllisyysasioissa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hylkää Myrskylyhty ry:n avustushakemuksen, eikä näin ollen varaa
vuoden 2020 budjettiin määrärahaa järjestölle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi

Kangasniemi
Kunnanhallitus
Myrskylyhty ry, Mirja Ursin
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§ 248
Työllistämistukihakemus / Kangasniemen Reuma ry
KNGDno-2019-747
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Reuma ry hakemus 2020
Kunnanhallitus hyväksyi kunnan työllisyysstrategian kokouksessaan 21.10.2019 § 199.
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 sakkoperusteisen
työmarkkinakustannuksen vähentämiseksi.
Työllisyyden osalta maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien velvoitteisiin tullaan
huomioimaan uudelleen organisoinnin yhteydessä. Talousarvion 2019 laadinnan
jälkeen on valtakunnallisesti tapahtunut useita muutoksia, jotka heijastuivat
asetettuihin tavoitteisiin. Maakuntauudistus ei toteutunut, valmisteltu SOTE-
lainsäädäntö kariutui ja maan uusi hallitus on linjannut uudet työllisyystavoitteet
kuntakokeiluineen, johon Kangasniemi on hakeutunut yhdessä Mikkelin kanssa
mukaan.
Valtion edellyttäessä kunnilta lisäpanostuksia työllisyyden hoitoon on kunnan
työllisyyspoliittisessa ohjauksessa päädytty siihen, että kunnan oman työllisyyden
organisointiin varataan lisäresursseja. Kunnan työllisyys- ja työllistämispalveluille on
kuluvan vuoden 2019 talousarviossa varattu yli 540 000 euroa. Suurin menoerä on
passiivisen työmarkkinatuen kustannukset, joita on varattu talousarvioon 250 000
euroa, lisäksi Myrskylyhty ry:lle ja Kangasniemen Työttömät ry:lle yhteensä 144 200
euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaan suuntautuvina avustuksina.
Kunnan omiin työllistämistukipalkkoihin 128 000 euroa, joihin ei kuitenkaan sisälly
nuorisotoimen työllistämiseen ohjautuvat kulut.
Työllisyydenhoidon uudelleen organisointi tullaan toteuttamaan siten, että kunta
ottaa jatkossa suuremman vastuun työllisyystoiminnan järjestämisestä. Tähän
valmisteluun ja tavoitteisiin pohjautuen esityksenä on, ettei kunta myönnä
työllisyysavustusta Kangasniemen Reuma ry:lle. Kunta näkee yhdistysten toiminnan
tärkeänä ja jatkaa yhteistyötä myös työllisyysasioissa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hylkää Kangasniemen Reuma ry:n avustushakemuksen, eikä näin ollen
varaa vuoden 2020 budjettiin määrärahaa kyseiselle järjestölle. Kunnanvaltuusto
päättää vuoden 2020 talousarviosta 16.12.2019 kokouksessaan.
Päätös
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Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä osallisuusjäävinä.
(Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli
asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.)
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Esteellisyys
Markku Kuusjärvi
Tiedoksi
Kangasniemen Reuma ry, Mirja Ursin
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§ 249
Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä (TYP) jäsenen ja
varajäsenen nimeäminen
KNGDno-2015-213
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Etelä-Savon TE-toimiston alueella on ollut valmistelussa yhden työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkoston muodostaminen 1.1.2020 alkaen.
Luonnos yhteistyösopimuksesta on ollut hyväksyntäkierroksella lain mukaisilla
sopimustahoilla syksyn 2019 aikana.
Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen
yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja
Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. Etelä-
Savon TE-toimisto pyytää nimeämään jäsenen sekä varajäsenen Etelä-Savon
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään (TYP) ajalle 1.1.2020-
31.12.2022.
Näin ollen Etelä-Savon TE-toimisto pyytää jakelussa mainittuja osapuolia tekemään
nimeämisesitykset 13.12.2019 mennessä osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@te-
toimisto.fi
Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan
yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos
yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien kannalta
tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien
työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta siten kuin laissa työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja
yrityspalveluneuvottelukunnan Kangasniemen kunnan edustajan ja hänelle
varajäsenen toimikaudelle 2020-2022.
Päätös
Kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon TE-toimiston työvoima- ja
yrityspalveluneuvottelukunnan Kangasniemen kunnan edustajaksi hallintopäällikkö
Sari Linturi-Sahlmanin ja hänelle varajäsenen työllisyyskoordinaattori Tiia Korhosen
toimikaudelle 2020-2022.
Tiedoksi
Etelä-Savon TE-toimisto, valitut edustajat
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Kunnanhallitus, § 28,01.02.2016
Kunnanhallitus, § 6,16.01.2017
Kunnanhallitus, § 250, 02.12.2019
§ 250
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Teurisuon turvetuotantoalueeesta Turvetuote Peat Bog Oy
tekemään valitukseen
KNGDno-2015-63
Kunnanhallitus, 01.02.2016, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannu Manninen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta on valmistellut asiaa seuraavasti:
Aiempaan aluehallintoviraston päätöksellään hylkäämään hakemukseen
nähden tuotantoaluetta on supistettu, tuotannossa syntyvien jätevesien
johtamispaikka on muutettu Pikonjärven asemesta Pikojärven luusuan
alapuolelle, sekä vesien käsittelytekniikkaa lisätty ympärivuotisella
pintavalutuskentällä. Hakija lisäksi mainitsee että pintavalutuksen
lisäksi pintavalutuskentän yhteyteen on tehty aluevaraus mahdolliselle käsiteltyjen
jätevesien kemikalointiyksikölle. Hakemuksessa ei käy kuitenkaan ilmi esittääkö
hakija kemikalointia jätevesien käsittelytoimenpiteeksi.
Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on katsonut aiemman nyt uuteen
käsittelyyn palautetun hakemuksen osalta että tuotanto sijoittuu liian lähelle
vakituista asutusta. Tältä osin hakemusta on muutettu ja tilanne on parantunut
aiempaan hakemukseen nähden. Ympäristölupaharkinnan kohteena
olevasta toiminnasta aiheutuva kuormitus kohdistuu Mustajoen ja edelleen
Kälkänjoen valuma-alueella oleviin pintavesiin. Vastaanottavien vesistöjen
laatua ja haetun toiminnan kuormitusosuutta on arvioitu hakemuksessa yleisellä
tasolla mutta hakija ei ole arvioinut tarkemmin vesistöjen kantokykyä ja siihen liittyviä
tekijöitä.
Etelä-Savon maakuntaliitto laatii paraikaa maakuntakaavaan luonnonvarojen
käyttöön liittyvää 2.vaihekaavaa. Vaihekaavassa määritellään turvetuotantoon
soveltuvat ja varattavat suot. Meneillään on kaavan taustaselvitysten laatiminen
ja turvesoiden kysymystä kartoittava taustaselvitys valmistui 15.12.2015 (
Turvetuotantoon soveltuvat suot Etelä Savon 2. vaihemaakuntakaavassa) .
Selvityksessä suon soveltuvuutta turvetuotantoon arvioitiin mm turvevarannon , suon
luonnontilaisuuden ja suunniteltujen soiden valuma-alueen kuormitustilanteen sekä
pintavesien arvioidun kantokyvyn perusteella. Vesistön kantokyvyn
arvioinnissa painotettiin tuotantoalueiden alapuolisen vesistön ekologiseen tilaan
liittyviä tekijöitä, jotka liittyvät vesipolitiikan puitedirektiivin
täytäntöönpanoon. Kuormitusmuutoksen arviointiin käytettiin SYKE:n kehittämää
VEMALA kuormitusmallia, jota kehitettiin /laajennettiin aiempiin arviointitapoihin
nähden erityisesti kiintoainekuormituksen ja orgaanisen aineksen kuormituksen
osalta. Teurinsuon osalta (Mustajoen valuma-alue) selvityksen tuloksissa katsottiin,
että Kälkänjoen vesistöalueelle ei tulisi ohjata lisää turvetuotantoa, koska Kälkänjoen
vesistön ekologinen tila on hyvän ja tyydyttävän luokan rajalla ja on olemassa riski
että lisääntyvä kuormitus alentaa laatuluokkaa.
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Ympäristöluvan keskeinen myöntämisen edellytys on se, että toiminta ei yhdessä
muiden päästöjen kanssa aiheuta YSL 5§ (527/2014) tarkoitettua ympäristön
pilaantumista. Pilaantumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä vesistön ekologisessa
tilassa tapahtuvan taantumisen ohella haitallisia muutoksia esim. ekosysteemin
toiminnassa ja vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksissa.
Teurinsuon alapuolisten vesistöjen rannat on osoitettu kunnan
alueidenkäyttökäyttöpäätöksillä pääosin loma-asutuksen
käyttöön. Alueen osakaskunnat ja rantoihin rajautuvien rakennuspaikkojen
omistajat ovat kokeneet ongelmaksi valuma-alueelta purkautuvan suuren
humuskuorman ja veden värin muutoksen seurausilmiöineen. Alueella tehdyssä
selvityksessä ( Puulan länsiosan kuormitusselvitys 2014 ) on arvioitu, että Kälkänjoen
orgaanisten aineiden ja ravinteiden kuormituksesta keskeinen osa aiheutuu
turvemaiden maankäyttöön muutoksista aiheutuvasta hajakuormituksesta, sekä
muista turvemaiden käyttömuodoista (esim. turvetuotanto).
Kälkänjoki on aiemmissa viranomaislausunnoissa ja suunnitelmissa arvioitu sekä
raputaloudelliselta, että kalataloudelliselta potentiaaliltaan merkittäväksi
virtavedeksi. Näiden vesistöjen käyttömuotojen kannalta lisääntyvä orgaanisen
aineen kuormitus aiheuttaa merkittävän riskin. Hankkeeseen liittyvä alueen
kuivatusojitus ja turvetuotanto ( tuotantoalue ,eristysojalla kuivatettava alue ) lisää
orgaanisen aineen huuhtoutumista Kälkänjokeen. Käsittelymenetelmäksi suunniteltu
pintavalutus ei sanottavasti alenna alueelta kulkeutuvan liukoisen orgaanisen aineen
määrää. Toisaalta lisäkäsittelyksi suunnitellulla kemikaloinnilla voi olla haitallisia
vaikutuksia veden happamuustasoon mikä heikentää mahdollisuuksia kunnostaa
vesistöreitti virtakutuisille lajeille sopivaksi
Edellä selostetun perusteella Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomainen päättää
antaa lupahakemuksesta seuraavan lausunnon.
Lupaa haetulle turvetuotannolle ei tule myöntää koska siitä ennalta arvioiden
aiheutuu yhdessä muiden päästöjen ja kuormituksen kanssa ympäristön
pilaantumista, joka voi ilmetä orgaanisen aineen määrän kasvuna ja siitä
seuraavana, häiriöinä ekosysteemin toiminnassa ja heikentymistä ympäristön
soveltuvuudessa yleiseen virkistyskäyttöön. Näiden ohella ympäristön laadun
heikkeneminen voi aiheuttaa haittaa yksityisen omaisuuden tarkoituksenmukaiselle
käytölle.
Ympäristölautakunta katsoo että hakijan pyyntöön valmistelutöiden aloittamiselle
ennen kun lupa saa lainvoiman ei tule myöntää. Teurinsuo on metsitettyä entistä
ojitettua suota, jonka ojat ovat pääosin kasvaneet umpeen. Metsä on
suunnitelmaan liitetyn luontoselvityksen perusteella vakiintunutta ja
elinvoimaista, eikä maan kuivattaminen metsän kasvun turvaamiseksi ole
tarpeen. Alueen valmistelutyöt ja niihin liittyvä kuivatusojitus tulee
aikaansaamaan itsessään tuotantolupaan verrattavissa olevan kuormituksen
lisäyksen, mihin liittyvä kuormitusvaikutus tulee kestämään käytännössä itse
tuotantotoimintaan verrattavissa olevan ajan. Siinä tapauksessa että hanke ei
saisi toiminnan mahdollistavaa ympäristölupaa aiheutuisi valmistelutöistä
itsessään turvetuotantoon verrattavissa oleva pysyvä kuormitus. Yksin eristysojan
kaivaminen alueelle ilman vesiensuojelurakenteita voi aiheuttaa tuotantotoimintaan
verrattavissa olevan kuormituslisän. Valmisteluoikeutta ei ole alueen nykyisen
käytön tai hankkeen tarkoituksen toteuttamisen takia tarpeen ratkaista erillään
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varsinaisesta toimintaa koskevasta luvasta. Pysyvien vaikutustensa takia
kuivatustoiminta ei ole vesitaloudellisena hankkeena myöskään vähäinen tai
haitaton, joten sen ratkaisemisen osalta tulee soveltaa
interssiharkintaa. Harkinnassa ja hankkeen ohjauksessa tulee
pyrkiä vesilain haitan minimoinnin periaatteen mukaisesti mahdollisimman
haitattomaan lopputulokseen.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus esittää, että lupaa haetulle turvetuotannolle ei tule myöntää, koska
siitä ennalta arvioiden aiheutuu yhdessä muiden päästöjen ja kuormituksen kanssa
ympäristön pilaantumista, joka voi ilmetä orgaanisen aineen määrän kasvuna ja siitä
seuraavana häiriöinä ekosysteemin toiminnassa ja heikentymistä ympäristön
soveltuvuudessa yleiseen virkistyskäyttöön. Näiden ohella ympäristön laadun
heikkeneminen voi aiheuttaa haittaa yksityisen omaisuuden tarkoituksenmukaiselle
käytölle.
Lisäksi kunnanhallitus esittää että hakijan pyyntöön valmistelutöiden aloittamiselle
ennen kun lupa on saanut lainvoiman ei tule myöntää. Valmisteluoikeutta ei
ole alueen nykyisen käytön tai hankkeen tarkoituksen toteuttamisen takia tarpeen
ratkaista erillään varsinaisesta toimintaa koskevasta luvasta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 16.01.2017, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
Liitteet

1 Puulan kalastusalueen vastine.pdf
Kangasniemen kunta on vastaanottanut Puulan kalastusalueen vastineen
Turvetuotanto Peat Bog Oy:n valitukseen aluehallintoviraston päätöksestä 30.8.2016
nro 35/2016/1 (Teurisuo).
Liitteenä nro 1 on Puulan kalastuskunnan vastine asiasta.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta yhtyy vastineenaan Puulan
kalastuskunnan vastineeseen asiasta (liite nro 1).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 250
Valmistelija / lisätiedot:
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Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 hallinto-oikeuden päätös 18.10.2019.pdf
Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Turvetuote Peat Bog Oy:n tekemään
valitukseen. Päätös valitusosoituksineen on ollut nähtävillä Kangasniemen
kunnantalon asiointipisteessä sen aukioloaikoina 19.11.2019 saakka.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 251
Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset
KNGDno-2019-52
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 17.9., 15.10., 19.11.
sivistys- ja hyvinvointilautakunta 13.9., 11.10., 15.11.
rakennuslupajaosto 17.9., 19.11.
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 252
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
elinkeinoasiamies
Yleispäätös:
§ 62 Koulutustuki 2019/Tmi HierojAnna, 22.11.2019
hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 29 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxxxxxxxxxx 21.11.2019
talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 15 Kuntatodistusten hyväksyminen/Kuntarahoitus Oy, 14.11.2019
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 14.11.-27.11.2019 ja päättää, ettei käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 253
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2019-50
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 HRM päätökset KH 27.11.2019.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 14.11.-27.11.2019 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

19/2019

§ 254
Muut asiat
KNGDno-2019-586
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kannanotto_kunnille_Kangasniemi.pdf
Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:
EKL:n Mikkelin Piiri ry:n syyskokouksen kannanoton
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§241, §242, §245, §246, §250, §251, §253, §254
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
§243, §244, §247, §248, §249
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.

