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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja, saapui 15:00
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi, saapui 15:00
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Tommi Vehmala
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Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Risto Nylund, esittelijä
Poissa

Mika Laitinen
Timo Seppälä

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
03.02.2020

03.02.2020

Markku Kuusjärvi

Tuomo Janhunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 3.2.2020.
03.02.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 13
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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§ 14
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 3.2.2020. 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 Markku Kuusjärvi ja Mika Laitinen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markku Kuusjärvi ja Tuomo Janhunen.
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§ 15
Peruspalvelujen valtionosuuspäätös 2020
KNGDno-2020-11
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2020.pdf
Valtiovarainministeriön päätöksen VN/14481/2019 perusteella Kangasniemen kunnan
vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuus on 16 080 444 euroa. Kuntaliitto lähettää
kunnille vuosittain ennakolliset valtionosuuslaskelmat ja päivittää niitä tarvittaessa.
Päivityksessä 14.10.2019 on huomioitu sairastavuuskerroin, jonka myötä
Kangasniemen kunnan peruspalvelujen valtionosuus väheni 348 511 euroa.
Sairastavuuskerroin jakautuu osatekijöihin (terveydenhuolto, vanhustenhuolto,
sosiaalihuolto). Nämä puolestaan jakautuvat laissa säädettyihin kustannustekijöihin,
joita ovat 12 yleistä kansansairautta ja yli 55 vuotiaat työkyvyttömyyseläkeläiset. Lain
mukaan (laki peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 7§ 2 mom) sekä
osatekijöiden että kustannustekijöiden painot päivitetään 5 vuoden välein..
Kangasniemen kunta pyytää Valtiovarainministeriöltä selvitystä ja laskelmaa
sairastavuuskertoimen vaikutuksesta peruspalvelujen valtionosuuden vähentymiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunnanhallitus kirjaa tietoonsa saaduksi peruspalvelujen
valtionosuuspäätöksen ja hyväksyy sen ja eikä tee oikaisuvaatimusta. Lisäksi
Kangasniemen kunnanhallitus pyytää Valtiovarainministeriöltä selvitystä ja laskelmaa
niistä tekijöistä ja euromääristä, joista kunnan sairastavuuskerroin muodostuu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Valtionvarainministeriö
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Tekninen lautakunta, § 65,15.10.2019
Kunnanhallitus, § 204,21.10.2019
Tekninen lautakunta, § 3,21.01.2020
Kunnanhallitus, § 16, 03.02.2020
§ 16
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 pohjois savon lausunto_ely.pdf
4 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
5 lausunto_maakuntamuseo.pdf
6 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
7 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
8 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
Valmistelijat / 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 ympäristöpalvelut_lausunto.pdf
7 lausunto_rakennusvalvonta.pdf
8 Synsiörannan rantakaava_8.5.1995.pdf
9 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
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10 Synsiörannan_rak_selostus_11102019.pdf
11 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.

Tekninen lautakunta, 21.01.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Synsiöranta_kaavaselostus 13.1.20.pdf
2 Synsiöranta_kaavaehdotus 13.1.2020.pdf
3 Synsiöranta_kaavan laatijan vastine 13.1.2020.pdf
4 Lausunto_ehdotusvaihe_ymp.palv.pdf (1).pdf
5 synsiörannanRAK_ehdotus_elyn lausunto (1).pdf
6 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
7 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2019, eikä sitä vastaan ole
tehty muistutuksia. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin
seudun ympäristöpalvelut.
ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus
alueen nykyisestä rakennuskannasta ja osoittaa sille tarvittaessa säilyttävät
kaavamääräykset. Lisäksi Kokkoniemenkosken läheisyydessä olevan vanhan myllyn
paikkaa koskevaa kaavamääräystä voisi muotoilla uudelleen. Kaavaselostuksen
mitoitustarkastelua tulee täsmentää ja mitoitusta perustella tarkemmin, mikäli
kaavassa on käytetty ympäröivää yleiskaavaa korkeampaa mitoitusta. ELY-keskuksen
mukaan Kokkoniemenjoelle yleiskaavassa osoitettu apv-merkintä (arvokas pienvesi)
olisi peruste osoittaa joen varteen esim. MY-merkintä (maa- ja metsätalousalue, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja). Vaikka joen rantaan ei ole osoitettukaan rakentamista,
tarvitsisi jokivesistö suojavyöhykkeen myös muiden uhkatekijöiden osalta.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan heidän luonnosvaiheen
lausunnossa esitetty toive alkuperäisen kaavan mukaisten M-1 alueiden
(maisemallisesti merkittävä metsätalousalue, jolla ei saa suorittaa avohakkuita)
säilyttämisesta pyrki turvaamaan aiemmin muodostettujen rantatonttien omistajien
etua ja yleensäkin järven virkistyskäyttöarvoa avohakkuita rajoittamalla. Muilta osin ei
ympäristöpalveluilla ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
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Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon lausunnoista ja antanut niihin vastineen. Siinä
on todettu, että Kokkoniemenjoen ranta-alueella ei ole luontoselvityksen mukaan
mitään erityisiä luontoarvoja lukuunottamatta viitasammakon potentiaalista
elinympäristöä, joka on kaavassa osoitettu luo-1 merkinnällä. ELY-keskuksen
esittämälle MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska erityisiä ympäristöarvoja ei
metsäalueella ole ja normaalissa metsätaloudessakin on otettava huomioon sen
vaikutukset vesistöihin. Kaavaa täydennetään kuitenkin lisäämällä Kokkoniemenjokea
koskeva yleismääräys, jossa sen todetaan olevan arvokas pienvesi. Se tulee säilyttää
luonnontilassaan ja metsänhoidossa tulee noudattaa rantametsiä koskevia
metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.
Nykyisen rakennuskannan osalta kaavaselostukseen lisätään maininnat maatilan
pihapiirin rakennuksista ja kaavamääräyksiin lisätään /s-merkintä, jonka mukaan
vanhat rakennukset, kuten navetta ja riviaitta tulisi säilyttää osana maatilan
kulttuurihistoriaa. Vanhan myllyn paikkaa osoittavaa kaavamerkintää täsmennetään
ELY-keskuksen suosittelemalla tavalla.
Kaavaselostukseen lisätään rantarakentamisen mitoitus myös suhteessa ns.
muunnettuun rantaviivaan. Kaavan laatijan mukaan tulee ottaa kuitenkin huomioon
se, että nyt on kyseessä voimassa olevan ranta-asemakaavan muutos. Näin ollen ei
tavoitteena lähtökohtaisesti ole olemassa olevan rakennusoikeuden vähentäminen.
Vastineen mukaan alueen rakentamistehokkuus ei ole tavanomaisesta poikkeava.
Lisäksi on todettu, että maatilan talouskeskuksen normaalia rantarakennuspaikkaa
suuremmalla rakennusoikeudella halutaan tukea maatilatoiminnan harjoittamista
mm. sukupolven vaihdosten yhteydessä.
Ympäristöpalvelujen lausunnon osalta vastineessa on todettu, että rantametsät
säilyvät jatkossakin metsätalousalueina. Niiden käyttö ei sisänsä vaarannu, eikä
lausunto edellytä muutosta kaavaehdotukseen. Kaavaluonnosvaiheessa annetun
vastineen mukaan normaalia metsätaloutta rajoittaviin erityismääräyksiin ei ole
perusteita, koska metsäalueisiin ei kohdistu erityisiä ympäristöarvoja ja normaalissa
metsätaloudessakin otetaan huomioon ranta-alueisiin liittyvät tekijät.
Liitteinä ovat:
1. Korjattu kaavakartta määräyksineen 13.1.2020.
2. Korjattu kaavaselostus 13.1.2020.
3. Lausunnot.
4. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastineet 13.1.2020.
5. OAS 11.10.2019.
6. Luontoselvitys 6.9.2018.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Teknisen lautakunta toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat
riittäviä. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat hyväksyttäviä, eikä kaavaratkaisu
lisää alueen kokonaisrakennusoikeutta alkuperäiseen kaavaan nähden siitäkään
huolimatta, että maatilan talouskeskuksen alueelle saa rakentaa kaksi erillistä
kaksiasuntoista asuinrakennusta. Näin ollen sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä,
katsotaanko AM-alue mitoituksessa yhdeksi vai kahdeksi rakennuspaikaksi. AM-alue
on rantaviivaltaan suppea, peltojen ympäröimä vanha maatalouden
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rakennuskeskittymä, jonka yhteyteen lisärakentaminen on jopa suotavampaa kuin
kokonaan erilliselle uudelle rakennuspaikalle. Rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmien
mukaan kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta
kokonaisrakennusoikeuden tai rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen.
Kaava-aluetta ympäröivän rantayleiskaavan ohjausvaikutus kaavamuutokseen on
myöskin huomioitu riittävällä tavalla. Yleiskaavaselostuksen kohdassa
"Mitoitusnormit" on todettu, että "ranta-asemakaavoitetun alueen mitoitus on ranta-
asemakaavan mukainen". Näin ollen kaavan laatijan toteamus, että voimassa olevia
rakennusoikeuksia ei ole perusteltua kysenalaistaa, on täysin hyväksyttävä.
Tekninen lautakunta hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan
muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
______

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 synsiörannanRAK_ehdotus_elyn lausunto (1).pdf
2 Lausunto_ehdotusvaihe_ymp.palv.pdf (1).pdf
3 Synsiöranta_kaavan laatijan vastine 13.1.2020.pdf
4 Synsiöranta_kaavaehdotus 13.1.2020.pdf
5 Synsiöranta_kaavaselostus 13.1.20.pdf
6 Synsiöranta_luontoselvitys_06092018 (1).pdf
7 Synsiö_rak_oas_11102019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan
muutoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että asia tulee palauttaa
valmisteluun ja valmistelussa tulee huomioida ELY-keskuksen ja Mikkelin seudun
ympäristöpalveluiden näkökulmat vesistöjen luontoarvioiden huomioimisesta.
Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteistyöryhmä, § 3,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 17, 03.02.2020
§ 17
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020
KNGDno-2019-629
Yhteistyöryhmä, 28.01.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020.pdf
Jokaisella työnantajalla on velvollisuus edistää työelämässä sukupuolten tasa-arvoa
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä
työnantajan tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan
vaikuttavat seikat:
1. toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä;
2. edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä
luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen;
3. edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti
palkkauksessa;
4. kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille;
5. helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän
yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin;
6. toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä.
Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden
toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja
sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä
koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö,
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja
oikeasuhtaisia.
Sekä tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslaki velvoittavat työnantajaa laatimaan
suunnitelmat, jotka voidaan yhdistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi.
Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
suunnitelmaa laadittaessa. Kangasniemen kunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty ja se on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
YTR hyväksyy päivitetyn liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja
vie sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn liitteenä olevan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstö

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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Yhteistyöryhmä, § 4,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 18, 03.02.2020
§ 18
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020
KNGDno-2019-752
Yhteistyöryhmä, 28.01.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020.pdf
Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa 4 a § (29.12.2016/1472).
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen
ainakin:
1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden
kehittymisestä;
2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja
ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden
työmarkkinakelpoisuutta;
4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva
vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella
tavalla ryhmiteltynä;
5) suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden
mukaisesti työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää
valmennusta tai koulutusta.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:
1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin;
2) joustaviin työaikajärjestelyihin.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä
selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen
kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.
Liitteenä on vuoden 2020 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
Ehdotus

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
YTR hyväksyy liitteenä olevan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle
2020 ja vie sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman
vuodelle 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstö

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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Yhteistyöryhmä, § 7,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 19, 03.02.2020
§ 19
TVA-palkkausjärjestelmän hyväksyminen / OVTES
KNGDno-2015-779
Yhteistyöryhmä, 28.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TVA-järjestelmän kuvaus Kangasniemi OVTES 2020.pdf
2 OVTES pisteytys 2020.pdf
3 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 aineenopettaja.pdf
4 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 erityisopettaja.pdf
5 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 rehtori.pdf
6 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 luokanopettaja.pdf
Tehtävien vaativuuden arvioinnin tulee perustua tehtävänkuvaukseen, joka kuvaa
tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia.
Tehtäväkuvaus on rakenteeltaan selkeä ja yksinkertainen. Tehtäväkuvaukset
valmistellaan yhteistyössä työnantajan edustajan ja asianomaisen viranhaltijan tai,
mikäli kyse on mallitehtäväkuvauksen laatimisesta, asianomaisen ammattiryhmän
edustajan kanssa. Tehtäväkuvauksen vahvistaa työnantaja. Tehtävien vaativuutta
arvioitaessa otetaan huomioon työn edelyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja
vastuu ja sekä työn edellyttämät yhteistyötaidot, jollei toimivaltainen viranomainen
päätä käyttää arvioinnissa ennalta määriteltyjä muita objektiivisia vaativuustekijöitä.
Vaativuustekijöiden pohjalta tehdään arviointijärjestelmä, jonka toimivuutta
arvioidaan säännöllisesti. Ennen uuden arviointijärjestelmän käyttöönottoa tai
arviointijärjestelmää muutettaessa asiasta neuvotellaan niiden luottamusmiesten
kanssa joiden edustamiin viranhaltijoihin arviointijärjestelmää tullaan soveltamaan.
Arviointijärjestelmästä päättää viime kädesssä työnantaja. Arviointijärjestelmästä
tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan viranhaltijoita.
OVTES:n arviontijärjestelmän kuvaus, mallitehtävänkuvaukset tehtävien vaativuuden
arviointia varten sekä rehtoreiden työkaluksi laadittu pisteytystaulukko, johon on
kumkin mallitehtävänkuvauksen työn vaativuutta lisäävät tekijät, ovat liitteinä.
Järjestelmä esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
YTR hyväksyy OVTES:n uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän ja vie sen
edelleen kunnanhallituksen päätettäväksi.
YTR esittää, että kunnanhallitus irtisanoo 5.8.2014 allekirjoitetun paikallisen
sopimuksen koulukohtaisesta lisätehtävästä päättymään 1.8.2020. Koulukohtaisen
lisätehtävän korvaaminen tullaan huomioimaan tulevassa TVA-järjestelmässä.
Päätös

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TVA-järjestelmän kuvaus Kangasniemi OVTES 2020.pdf
2 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 aineenopettaja.pdf
3 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 erityisopettaja.pdf
4 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 oppilaanohjaaja.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 luokanopettaja.pdf
6 Tehtävänkuvauslomake OVTES 2020 rehtori.pdf
7 OVTES pisteytys 2020.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy OVTES:n uuden työn vaativuuden arviointijärjestelmän.
Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020-2021 lukuvuoden alkaessa elokuussa 2020,
kun kouluverkon supistus ja sivistyksen hallinnon uudistus on saatu toteutettua.
Lisäksi kunnanhallitus irtisanoo 5.8.2014 allekirjoitetun paikallisen sopimuksen
koulukohtaisesta lisätehtävästä päättymään 1.8.2020. Koulukohtaisen lisätehtävän
korvaaminen tullaan huomioimaan tulevassa TVA-järjestelmässä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mika Huovinen, Merja Mälkki, Mikko Nislin, pääluottamusmiehet, palkanlaskenta

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020

2/2020
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§ 20
Maksullisen maatalouslomituksen kuntakorvaus 2019
KNGDno-2020-54
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 yhteenveto maksullisen lomittaja-avunkorvaushakemuksista
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Kangasniemen kunnahallitus on 07.05.2018 §88 päättänyt, että kunta maksaa
toteutuneesta maksullisesta maatalouslomituksesta korvausta vuosittain max 60 h
jokaiselle tilan vuosilomaanoikeutetulle maatalousyrittäjälle. Kangasniemen kunnan
maksama maksullisen maatalouslomituksen tuntikorvaus on 6 € / lomitustunti.
Vuoden 2019 maksullisen lomitusavun korvaus on ollut haettavana tammikuun 2020
loppuun saakka. Korvausten maksu on aikaisempina vuosina perustunut
elinkeinoasiamiehen tekemiin viranhaltijapäätöksiin.
Korvausta on hakeneet vuodelta 2019 esityslistan lähetyshetkellä 16 hakijaa liitteen
mukaisesti. Jos hakijoita tulee määräaikaan mennessä lisää, ne lisätään liitteelle ja
toimitetaan kunnanhallitukselle. Esityslista on päivitetty 3.2., sillä esityslistan
lähettämisen jälkeen saapui vielä kaksi hakemusta, joten hakemusten yhteismäärä on
18, yhteensä 5811,18 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää myöntää maksullisesta lomituksesta haetut
korvaukset liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti.
Päätös
Maisa Juntunen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Maisa Juntunen
Tiedoksi
hakijat, kirjapito maksatus

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 21
Lomitustuen maksatuskäytäntö 2020
KNGDno-2018-169
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 lomitusapulomake.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön 1197848 v. 13 STM/416/2018 ohjauskirjeen perusteella
kuntia on pyydetty harkitsemaan lomitusmaksujen kuntakohtaisten tukien
tarkoituksenmukaisuutta, koska ne eivät sisälly Euroopan komissioille ilmoitettuun
lomitusjärjestelmään ja mahdollinen takaisinperintäriski kohdistuisi tukea saaneisiin
maatalousyrittäjiin.
Kangasniemen kunnanhallitus on tehnyt 26.3.2018 päätöksen jatkaa kuntakohtaista
tukea viljelijöiden lomapäivien pitämiseksi ja talousarvioon on vuodelle 2019 varattiin
lomitustuen maksamiseen 14 000 euroa. Vuoden 2019 avustusta oli mahdollista
hakea 30.6. ja 31.1. mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä ei saatu yhtään
hakemusta ja tammikuun loppuun (esityslistan lähtetyshetkellä) mennessä 18
hakemusta yhteensä 5811,18 euroa. Talousarvioon vuodelle 2020 on varattu 10 000
euron määräraha lomitustuelle. Mikäli hakemuksia tulee esityslistan lähettämisen
jälkeen, esityslistaa päivitetään.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että kunta maksaa lomitustukea kerran vuodessa
hakemusten perusteella. Hakemukset tulee toimittaa kuntaan 31.1.2021 mennessä.
Tarkemmat ohjeet löytyvät liitteenä olevasta hakulomakkeesta. Tukea maksetaan
vuodelta 2020.
Päätös
Maisa Juntunen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Maisa Juntunen

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 22
Kangasniemen kunnan edustaja Mikkelin musiikkiopiston kannatusyhdistyksen
hallituksessa 2020-2021
KNGDno-2016-51
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina
20.2.2020 klo 16:00 musiikkiopistolla, Maaherrankatu 10, 2 krs, huone 216. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Kannattajayhdistyksen hallituksen/musiikkiopiston johtokunnan jäsenten toimikausi
päättyy 20.2.2020. Kuntia pyydetään tekemään ehdotus kannattajayhdistyksen
vuosikokoukselle yhteisön edustajista ja henkilökohtaisista varaedustajista
hallitukseen toimikaudeksi 2020-2021.
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä
sekä kullekin jäsenelle valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Ellei vuosikokous toisin
päätä, valitaan varinaisista jäsenistä kolme Mikkelin kaupungin ja yksi kunkin
toimipistekunnan hallinnon piiristä sekä yksi muista jäsenistä.
Kangasniemen kunnan edustajana toimikaudella 2018-2019 toimi sivistys- ja
hyvinvointijohtaja.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus tekee ehdotuksen kannattajayhdistyksen vuosikokoukselle
Kangasniemen kunnan edustajasta ja varaedustajasta hallitukseen toimikaudelle 2020
- 2021.
Päätös
Kangasniemen kunnanhallitus esittää kannattajayhdistyksen vuosikokoukselle
Kangasniemen kunnan edustajasta hallitukseen alakoulujen rehtori Mikko Nisliniä ja
varaedustajasta kunnanjohtaja Risto Nylund toimikaudelle 2020 - 2021.
Tiedoksi
Mikkelin Musiikkiopiston kannattajayhdistys ry, valitut

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 23
Kangasniemen Teollisuustalo Oy:n hallituksen jäsenet
KNGDno-2017-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalon hallituksen jäsenet ovat eronneet
tehtävästään ja kunnanhallituksen tulee nimetä uusi hallitus. Hallituksessa on ollut
kolme jäsentä, joista yksi on toiminut KOY Kangasniemen Teollisuustalon
toimitusjohtajana. KOY Kangasniemen Teollisuustalon yhtiökokousedustajaksi on
valittu Tapani Nykänen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus valitsee Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustaloon kolme (3)
hallituksen jäsentä jäljellä olevalle kunnanhallituksen toimikaudelle.
Päätös
Kunnanhallitus valitsee Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalon hallituksen
jäseniksi jäljellä olevalle kunnanhallituksen toimikaudelle Mikko Korhosen, Tommi
Vehmalan ja Tapio Viljasen.
Tiedoksi
valitut

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 24
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajajärjestely ja varajäsenen valinta
KNGDno-2017-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.11.2019 § 31 todennut, että
Mikkkelin Seudun Omaishoitajat ry:n edustajan varajäsen on kuollut.
Samassa kokouksessa § 32 puheenjohtaja GDPR suojausilmoitti halustaan erota
puheenjohtajan tehtävästä. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisesti
neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kokouksessa suoritettiin
puheenjohtajan vaali ja uudeksi puheenjohtajaksi valitiin Kangasniemen Reuma ry:n
GDPR suojaus
GDPR suojaus on aikaisemmin ollut neuvoston varapuheenjohtaja, joten kokouksessa
suoritettiin myös varapuheenjohtajan vaali ja valituksi tuli GDPR suojausedustaa
Eläkeliiton Kangasniemen toimipaikkaa.
Koska puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa, on
kunnanhallituksen tehtävä päätös läsnäolo-oikeudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että GDPR suojaus
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitus nimeäisi Mikkkelin Seudun
Omaishoitajat ry:n GDPR suojaus. Lisäksi neuvosto esittää kunnanhallitukselle, että se
merkitsee neuvoston puheenjohtajajärjestelyt tiedokseen ja myöntää läsnäolo- ja
puheoikeuden kunnanvaltuuston kokouksiin neuvoston uudelle puheenjohtaja GDPR
suojaus.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanvaltuusto, asianosaiset

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 25
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 HRM päätökset KH 29.1.2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 16.1.-29.1.2020 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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§ 26
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 21.01.2020
§ 4 Työkokemuslisän myöntäminen / xxxxxxxxxx, 21.01.2020
§ 5 xxxxxxxxxx vaade kokemuslisän maksamisesta takautuvasti, 23.01.2020
kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Päihdetyöryhmien koulutusohjelma 2020-2021, 29.01.2020
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 3 Delegointipäätös: teknisten palveluiden esimiestehtävät, 28.01.2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintopäällikön ja kunnanjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 16.1. - 29.1.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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Muutoksenhakukielto
§15, §16, §22, §25
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
03.02.2020
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Oikaisuvaatimus
§17, §18, §19, §20, §21, §23, §24
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.

