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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.11.2022

14.11.2022

Ilkka Tanttu

Sulo Hämäläinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 14.11.2022.

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 59
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
3. Myönnetään muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 60
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina
15.11.2022. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan kuntalain 140 §:n mukaisesti
yleisesti nähtäville kunnan verkkosivuille.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sulo Hämäläinen ja Ilkka Tanttu.
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Tarkastuslautakunta, § 21,12.05.2022
Kunnanvaltuusto, § 30,23.05.2022
Kunnanhallitus, § 224,03.10.2022
Kunnanvaltuusto, § 61, 14.11.2022
§ 61
Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2021 pyydetyt lisäselvitykset
KNGDno-2022-168
Tarkastuslautakunta, 12.05.2022, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarmo Raati
jarmo.raati@bdo.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2021 12.5.pdf
jatkoa 27.4.2022 § 14
Arviointikertomus lähetetään ennen kokousta lautakunnan jäsenille.
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Hänninen
Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2021 annettavasta arviointikertomuksesta.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti kunnanvaltuustolle annettavasta
arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Kunnanvaltuusto, 23.05.2022, § 30
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelta 2021_allekirjoitettu.pdf_KORJATTU VERSIO
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 03.10.2022, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelta 2021_allekirjoitettu.pdf_KORJATTU VERSIO
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2 Arivointikertomus kommentointiversio.pdf
Palvelualueet ovat laatineet selvitykset tarkastuslautakunnan vuoden 2021
arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin. Liitteenä on arviointikertomuksen
kommentoitu versio.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen selvitykset
ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 14.11.2022, § 61
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelta 2021_allekirjoitettu.pdf_KORJATTU VERSIO
2 Arivointikertomus kommentointiversio.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen selvitykset
ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 247,07.11.2022
Kunnanvaltuusto, § 62, 14.11.2022
§ 62
Veroprosentit vuodelle 2023
KNGDno-2022-387
Kunnanhallitus, 07.11.2022, § 247
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan
tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä
seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150
/1930 5 §). Vuoden 2023 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee siis ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään torstaina 17.11.2022.
Vuoden 2023 tuloveroprosentista on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 § muuttamisesta annetussa
laissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun ja siten
niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja
siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa
tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät
muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimma vähän vaikutusta
verovelvollisten verotuksen tasoon. Kaikkien Manner-Suomen kuntien
tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Kangasniemen
vuoden 2023 tuloveroprosentti on näin ollen 8,86.
Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosentiti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:
* Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00
* Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00
* Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93-2,00
* Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 - 3,10
* Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
2,00-6,00
* Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00
Ehdotus
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Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
1) Kunnanhallitus toteaa, että kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,86 ja
saattaa asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
2) Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:
* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Muiden asuinrakennusten 1,10 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Marja-Terttu Koivula osallistui asiantuntijana kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 14.11.2022, § 62
Ehdotus
1) Kunnanhallitus toteaa, että kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2023 on 8,86 ja
saattaa asian edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
2) Kunnanhallitus hyväksyy kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023 seuraavasti:
* Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Vakituinen asuinrakennus 0,50 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Muiden asuinrakennusten 1,10 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % (korotus 0,00 %-yks.)
* Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Verohallinto (sähköinen lomake)
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Kunnanhallitus, § 55,14.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 15,21.03.2022
Kunnanhallitus, § 132,16.05.2022
Kunnanhallitus, § 248,07.11.2022
Kunnanvaltuusto, § 63, 14.11.2022
§ 63
Kangasniemen vuokratalot oy:n laina / kunnan takaus
KNGDno-2015-443
Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
talouspäällikkö
Kangasniemen Vuokratalot Oy on 100 %:sesti kunnan omistama tytäryhtiö.
Kangasniemen Vuokratalot Oy:llä on 31.12.2021 tilanteen mukaan kunnan takaamia
lainoja 3 344 274,04 euroa ja kunnan myöntämiä lainoja 338 476,10 euroa.
Kangasniemen Vuokratalot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta
(ARA) korkotukilainaa kaukolämpöön liittymiskustannuksiin Juolukkarivin ja Kartanon
rivitaloihin. Kunta on antanut ARA:n hakemuksille puoltavan lausunnon.
Lainarahoitustarve on yhteensä 91 390 euroa. ARA:n rahoitus on kustannuksista 50 %,
joten 45 695 euroa tulee rahoittaa muulla lainarahoituksella. Vuokratalot Oy pyytää
kunnalta lainan omavelkaista takausta ja antaa vastavakuudeksi kunnalle
panttikirjavakuudet.
Kuntalain § 14 mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden
antamisesta toisen velasta. Kuntalain § 129 mukaan kunnan myöntämä laina, takaus
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata laissa sille säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata kattavilla
vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla
toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu
kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen Vuokratalot
Oy:n 45 695 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat vastavakuudeksi.
Päätös
Markku Kuusjärvi, Eetu Lahikainen ja Kerttu Ossi ilmoittivat esteellisyytensä asian
käsittelyyn yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Henkilö
on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella,
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin
kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa
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sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on
asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Kunnanvaltuusto, 21.03.2022, § 15
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen Vuokratalot
Oy:n 45 695,00 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat
vastavakuudeksi.
Päätös
Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi ja Eetu Lahikainen jääväsivät itsensä pykälän käsittelystä
yhteisöjääveinä eivätkä osallistuneet pykälän käsittelyyn. Henkilö on esteellinen
hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai
hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä
on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä,
valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa
asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Eetu Lahikainen, Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi

Kunnanhallitus, 16.05.2022, § 132
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 21.3.2022 § 15 myöntää Kangasniemen
Vuokratalot Oy:n 45 695,00 euron suuruiselle lainalle takauksen siten, että panttiikirjat
vaaditaan vastavakuudeksi.
Tehdyn päätöksen tarkennuksena esitetään, että myönnetyt takaukset koskevat
Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 22090 euron suuruista lainaa sekä Kierrotie 13,
51200 Kangasniemi 23605 euron suuruista lainaa. Tarkennus perustuu Valtiokonttorin
saatuun ohjeistukseen.
Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot sekä muut
kulut.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää kunnanvaltuuston 21.3.2022 § 15 tekemän Kangasniemen
Vuokratalot Oy:n 45 695,00 takauspäätöksen täytäntöönpanona, että takaus
kohdentuu seuraavasti: 1) Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 22 090,00 euron
suuruiseen lainaan ja 2) Kiertotie 13, 51200 Kangasniemi 23 605,00 euron suuruiseen
lainaan. Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot
sekä muut kulut.

Päätös
Markku Kuusjärvi, Eetu Lahikainen ja Kerttu Ossi ilmoittivat esteellisyytensä asian
käsittelyyn yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Henkilö
on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella,
mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin
kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa
sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on
asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys
Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Kunnanhallitus, 07.11.2022, § 248
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.3.2022 § 15 päättänyt, että se antaa
Kangasniemen Vuokratalot Oy:n 45 695,00 euron suuruiselle lainalle takauksen ja
vaatii panttikirjat vastavakuudeksi.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 § 132 tehnyt kunnanvaltuuston
päätöksen täytäntöönpanona tarkentavan päätöksen takauksen kohdentumisesta
seuraavasti: Takaus kohdentuu 1) Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 22 090 euron
suuruiseen lainaan ja 2) Kiertotie 13, 51200 Kangasniemi 23 605 euron suuruiseen
lainaan. Tarkennus on perustunut Valtiokonttorilta saatuun ohjeistukseen.
Kangasniemen Vuokratalot Oy:ltä 28.10.2022 saadun tiedon mukaan ja Valtiokonttorin
muuttuneisiin vaatimuksiin perustuen kunnanhalllituksen edellä yksilöity
toimeenpaneva päätös on hyväksyttävä uudelleen kunnanvaltuustossa, minkä jälkeen
se on vasta lainvoimainen. Kunnanvaltuuston päätöstä on myös korjattava ARA:n
päätösten mukaiseksi siten, että takaus kohdentuu 1) kohteen Puolukkatie 1, 51200
Kangasniemi 20 939 euron suuruiseen perusparannuskorkotukilainaan ja 2) kohteen
Kiertotie 13, 51200 Kangasniemi 22 041 euron suuruiseen
perusparannuskorkotukilainaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
1. Kunnanhallitus kumoaa 16.5.2022 § 132 tehdyn täytäntööpanopäätöksen.
2. Kunnanhallitus esittää valtuusto, että se kumoaa 21.3.2022 § 15 tehdyn
päätöksen.
3. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen
Vuokratalot Oy:n 42 980 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat
vastavakuudeksi.
Takaus kohdentuu seuraavasti: 1) Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 20
939 euron suuruiseen perusparannuskorkotukilainaan ja 2) Kiertotie 13, 51200
Kangasniemi 22 041 euron suuruiseen perusparannuskorkotukilainaan.
Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot sekä
muut kulut.
Päätös
Marja-Terttu Koivula osallistui asiantuntijana kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.
Kerttu Ossi, Markku Kuusjärvi ja Eetu Lahikainen jääväsivät itsensä pykälän käsittelystä
yhteisöjääveinä eivätkä osallistuneet pykälän käsittelyyn. Henkilö on esteellinen
hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai
hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä
on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä,
valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa
asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Kunnanvaltuusto, 14.11.2022, § 63
Ehdotus
1. Kunnanhallitus esittää valtuusto, että se kumoaa 21.3.2022 § 15 tehdyn
päätöksen.
2. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa Kangasniemen
Vuokratalot Oy:n 42 980 euron suuruiselle lainalle takauksen ja vaatii panttikirjat
vastavakuudeksi.
Takaus kohdentuu seuraavasti: 1) Puolukkatie 1, 51200 Kangasniemi 20
939 euron suuruiseen perusparannuskorkotukilainaan ja 2) Kiertotie 13, 51200
Kangasniemi 22 041 euron suuruiseen perusparannuskorkotukilainaan.
Kangasniemen kunnan omavelkainen takaus kattaa luoton pääoman, korot sekä
muut kulut.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 112,19.11.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 20,18.02.2022
Kunnanhallitus, § 47,21.02.2022
Kunnanhallitus, § 71,28.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 22,04.04.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 113,14.10.2022
Kunnanhallitus, § 249,07.11.2022
Kunnanvaltuusto, § 64, 14.11.2022
§ 64
Sateenkaaren koulun kuntayhtymään liittyminen
KNGDno-2021-610
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 19.11.2021, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Kannanottopyyntö Sateenkaaren koulun opetuksen jatkumiseen_Vaalijalan
kuntayhtymä 28.10.2021.pdf
2 Sateenkaaren koulu
Vaalijalan kuntakokouksessa 28.10.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti
esityksen Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuudesta. Fritiuksen mukaan Uusi
kuntayhtymä tarvitaan kahdesta syystä: perusopetus ei ole sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei tunnista perusopetusta.
Perusopetuslaki ei taas tunnista sanaa hyvinvointialue, koska se on uusi
organisaatiomuoto. Hyvinvointialue on organisaatio, joka ei voi sotelain mukaan
järjestää perusopetusta. Näin ollen nykyinen organisaationrakenne, joka on toiminut
kauan, 1970-luvun puolivälistä lähtien, pitää Fritiuksen mukaan purkaa. Siksi tarvitaan
uutta kuntayhtymää. Asiaa on pohdittu yhdessä KPMG:n kanssa, miten se voisi
järkevimmin tapahtua. Se toimisi niin, että Vaalijalan nykyinen kuntayhtymä jaetaan
kahteen osaan, jolloin nykyiseen kuntayhtymään jää sotepalvelut eli suurin osa
toiminnasta ja uuteen kuntayhtymään tulee soten ulkopuolinen toiminta. Uuteen
kuntayhtymään osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua myös muita
kuntia kuin nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat. Vaalijalan kuntayhtymä
pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta totetaa alustavana kannanottona Sateenkaaren
koulun toiminnan jatkumiseen liittyen seuraavaa: Sateenkaaren erityiskoululla on
alueellisesti merkittävä tehtävä, jonka jatkuminen on perusteltua myös
hyvinvointialueen perustamisen jälkeen. Toiminnan jatkumisen kannalta ensisijainen
malli on tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja näkemysten mukaan koulun
nykyisen toiminta-alueen kuntien muodostama vapaaehtoinen kuntayhtymä.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 18.02.2022, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Perussopimusluonnos_31.1.pdf
2 Pieksämäen kaupunki_saatekirje Sateenkaaren koulu.pdf
3 Hallintosääntöluonnos_31.1.pdf
4 Jakautumissopimusluonnos_31.pdf
5 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022.pdf
6 Sateenkaaren_koulu_budjetti 2023.pdf
Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Sateenkaaren koulun asiaa
kokouksessaan 26.1.2022 § 6:
Sateenkaaren koulun irrottautuminen Vaalijalan kuntayhtymästä
Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä
siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on
Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 20 § 3 mom.).
Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä.
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä
kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu,
nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella
jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat.
Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja
sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.
Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan
kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän
avaava tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta,
varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.
Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren koulun toimintaa. Vaalijalan
jäsenkuntien enemmistö ilmoitti, että ne pitävät kuntayhtymämallia liian raskaana
mallina hallinnoida Sateenkaaren koulua. Toisaalta jäsenkunnat pitivät nykyisen
perusopetuksen turvaamista tärkeänä. Koulun sijaintikunta Pieksämäen kaupunki
ilmoitti, että se ei yksin ryhdy ylläpitämään koulua ja kannattaa kuntayhtymämallia.
Siksi realistiseksi vaihtoehdoksi jää uuden kuntayhtymän perustaminen
mahdollisimman keveällä hallinnolla. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita
kuin Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä.
Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin
hinnoin.
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Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus.
Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta,
tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle.
Hallituksen koko määräytyy jäsenkuntien lukumäärän mukaan. Uuden kuntayhtymän
kunnilta kannettava peruspääoma tulee olemaan pieni, esimerkiksi 1 000 euroa per
jäsenkunta. Päätöksen uuden kuntayhtymän perustamisesta tekevät siihen liittyvät
kunnat.
Vaalijalan jakautumissuunnitelman hyväksyvät Vaalijalan jäsenkunnat.
Päätösehdotuksena asiassa oli, että hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se
keskustelee asiasta ja merkitsee valmistelun tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin
kokouksessa.
Pieksämäen kaupunki on pyytänyt 1.2.2022 Kangasniemen kunnalta sekä
muilta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja Sateenkaaren koulun palveluita
käyttäviltä kunnilta alustavaa näkemystä halukkuudesta liittyä Sateenkaaren koulua
ylläpitävän perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi 28.2.2022 mennessä.
Pieksämäen kaupungista lähetetyissä asiakirjoissa asia on
todettu toimenpidepyynnöksi ja määritelty sisällöltään seuraavasti: Vaalijalan
kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän
perustaminen.
Asiaa on kuvattu seuraavalla tavalla: Kuntayhtymän jakautuminen ja uuden
kuntayhtymän perustamissopimuksen hyväksyminen ovat kuntalain mukaisesti
jäsenkuntien päätettäviä asioita. Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki toimii asian
alullepanijana ja saattaa yhteisesti jäsenkuntien harkittavaksi ja päätettäväksi alla
tarkemmin kuvattuja toimenpiteitä.
Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntia ja
Sateenkaaren koulun käyttäjäkuntia perehtymään seuraavalla sivulla olevaan asian
kuvaukseen ja liitteenä oleviin asiakirjoihin, sekä:
- Esittämään Pieksämäen kaupungille 28.2.2022 mennessä:
o Kunnan alustavan näkemyksen siitä, onko sillä halukkuutta liittyä perustettavan
uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi.
o Kunnan kommentit alla kuvattuun asian taustaan sekä liitteenä oleviin
luonnosasiakirjoihin, joilla sote-lainsäädännön asettamat vaatimukset voidaan täyttää.
Pieksämäen kaupunki yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa tulee tekemään
asiakirjoihin tarvittavat muutokset 15.3.2022 mennessä jäsenkuntien kommenttien
perusteella, jonka jälkeen Pieksämäen kaupunki toimittaa muokatut
asiakirjaluonnokset jäsenkunnille.
Tämän jälkeen Pieksämäen kaupunki ystävällisesti pyytää jäsenkuntia:
Käsittelemään uuden kuntayhtymän perussopimuksen sekä Vaalijalan kuntayhtymän
jakautumissopimuksen toimivaltaisissa toimielimissään viimeistään 30.4.2022
mennessä, sekä toimittamaan viipymättä tiedon jäsenkuntien päätöksistä.

Kangasniemi
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
14.11.2022

7/2022

18 (31)

Edelleen jäsenkuntia pyydetään erikseen ilmoittamaan Pieksämäen kaupungille, kun
jäsenkunnan ko. asioita koskevat toimielimen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman
ja/tai, mikäli päätöksistä on valitettu.
Yllä kuvatun perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnan on käsiteltävä asiaa ja
saatettava näkemyksensä edelleen kunnanhallituksen tietoon.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin
Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:
1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on
perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys
perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden
hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi
Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös
kunnan oman toiminnan tukena.
2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja
että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.02.2022, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022.pdf
2 Sateenkaaren_koulu_budjetti 2023.pdf
3 Perussopimusluonnos_31.1.pdf
4 Pieksämäen kaupunki_saatekirje Sateenkaaren koulu.pdf
5 Hallintosääntöluonnos_31.1.pdf
6 Jakautumissopimusluonnos_31.pdf
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 18.2.2022 kokouksessaan § 22 käsitellyt
Sateenkaaren koulun tulevaisuutta ja vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin
Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:
1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on
perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys
perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden
hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi
Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös
kunnan oman toiminnan tukena.
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2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja
että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunta hyväksyy alustavasti esityksen siitä, että se voi liittyä
perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että
perustettavan kuntayhtymän hallintomalli on mahdollisimman kevyt ja se toimii
kustannustehokkaasti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Pieksämäen kaupunki_saatekirje_16.3.pdf
2 Jakautumissopimusluonnos_15.3.pdf
3 Perussopimus_15.3.pdf
4 Hallintosääntöluonnos_15.3.pdf
5 Sateenkaaren koulun budjetti 2023_luonnos 15.3.2022.pdf
6 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022_luonnos 15.3.2022
Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja
Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän
näkemystään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden kuntayhtymän
(Sateenkaaren koulun kuntayhtymän) perustamiseen sekä näihin toimenpiteisiin
liittyviin asiakirjoihin ja päätöksentekojärjestykseen.
Pieksämäen kaupunki on pyytänyt kuntia käsittelemään ja päättämään
asiakokonaisuudesta päivitettyjen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti 29.4.2022
mennessä.
Asian tausta on seuraava:
Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä
siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on
Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom).
Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä.
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä
kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu,
nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella
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jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat.
Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja
sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.
Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan
kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän
siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta,
varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.
Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle
leasingsopimuksen päättämistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren
koulun toimintaa. Osana jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä
liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.
Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien
päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus päättää
vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta irrotetaan Vaalijalan
kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain mukaisen velvollisuuden
täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan
kuntayhtymästä, Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa
laissa säädetyn toimenpiteen toteuttamisesta.
Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa välittömiä
taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille, koska
hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta siirtyy varoineen ja
velkoineen hyvinvointialueelle. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin
Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä.
Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin
hinnoin.
Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus.
Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta,
tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle.
Hallituksessa on viisi jäsentä. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma
tulee olemaan pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista
tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet 3A ja 3B.
Kunnilta vaadittavat päätökset ja suunnittelun järjestelyn pääasialliset vaiheet ovat
seuraavat:
Kuntalain mukaisesti uuden kuntayhtymän jäsenkuntien tulee valtuustoissaan
hyväksyä uuden kuntayhtymän perustamissopimus (liitteessä 1) sekä
jakautumissopimus (luonnos liitteenä 2).
Uuden kuntayhtymän jäsenkunnat voivat siten samassa valtuuston kokouksessa
päättää: 1) Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja kunnanjohtajan
valtuudesta allekirjoittaa lopullinen perussopimus (sopimukseen päivitetään kuntien
hyväksynnän jälkeen jäsenkunnat), 2) Jakautumissopimuksen hyväksymisestä
Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä.
Valtuustot valtuuttavat sekä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän
yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun
uusi kuntayhtymä on perustettu.
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Niiden Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien, jotka eivät tule uuden kuntayhtymän
jäseniksi, tulee valtuustossa päättää jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan
kuntayhtymän osalta.
Uuden kuntayhtymän osalta perussopimus hyväksytään yksimielisesti siihen jäseniksi
tulevien kuntien toimesta. Mikäli kunta on tehnyt jo päätöksen olla osallistumatta
perustettavaan kuntayhtymään, ei uutta päätöstä siitä asiasta tarvita.
Jakautumissopimuksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Järjestelyn vaiheet:
1) Jäsenkuntien hallitukset päättävät esittää valtuustolle:
a. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä, ja/tai;
b. Jakautumissopimuksen hyväksymistä uuden kuntayhtymän osalta, sekä
c. Valtuutuksesta uuden kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus
sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
d. Uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäsenet sekä heidän
henkilökohtaisen varaedustajan nimeäminen. Yhden toimielimen kuntayhtymässä
toimielimeen ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden vaatimusta. Tasa-arvolakia
noudatetaan.
e. Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen hyväksymistä.
f. Valtuutuksesta Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus
sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
2) Jäsenkuntien valtuustot päättävät edellä mainituista asiakokonaisuuksista
jäsenkuntien hallitusten esitysten pohjalta.
3) Jäsenkunnat ilmoittavat Pieksämäen kaupungille päätösten sisällön.
4) Jäsenkunnat ilmoittavat päätösten lainvoimaisuustiedot.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.
b. Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta, sekä
c. Valtuuttaa uuden kuntayhtymän
hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä
allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
d. Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä
tämän henkilökohtaisen varaedustajan.
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e. Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.
f. Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen
viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen
Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on
perustettu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.04.2022, § 22
Liitteet

1 Pieksämäen kaupunki_saatekirje_16.3.pdf
2 Jakautumissopimusluonnos_15.3.pdf
3 Perussopimus_15.3.pdf
4 Hallintosääntöluonnos_15.3.pdf
5 Sateenkaaren koulun budjetti 2023_luonnos 15.3.2022.pdf
6 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022_luonnos 15.3.2022
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.
b) Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta, sekä
c) valtuuttaa uuden kuntayhtymän
hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä
allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
d) Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä
tämän henkilökohtaisen varaedustajan.
e) Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.
f) Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen
viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen
Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on
perustettu.
Päätös
a) Päätösehdotus hyväksyttiin.
b) Päätösehdotus hyväksyttiin.
c) Päätösehdotus hyväksyttiin.
d) Kunnanvaltuusto nimeää ehdokkaaksi Kari Luukkaisen uuden kuntayhtymän
jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä Kaija Koskisen tämän henkiliökohtaiseksi
varaedustajaksi.
e) Päätösehdotus hyväksyttiin.
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f) Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 113
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Vaalijalan kuntayhtymä purkautuu hyvinvointialueen aloittaessa vuodenvaihteessa
2022/2023. Vaalijalan kuntayhtymän toimintaan on sisältynyt Sateenkaaren
erityiskoulussa annettava perusopetus erityisen tuen tarpeessa olevile lapsille ja
nuorille. Alueen kuntien velvollisuutena on edelleen tuottaa lasten ja nuorten kannalta
tarpeelliset perusopetuksen palvelut. Näin ollen Sateenkaaren koulun toimintaa on
pyritty jatkamaan uusi kuntayhtymä perustamalla. Vaalijalan kuntayhtymän
purkautuminen ei ole kuitenkaan ollut riidatonta, joten Sateenkaaren koulun
kuntayhtymän perustaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla ja meneillään on uusi
yritys Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseksi. Pieksämäen kaupunki on
ollut asiassa aloitteellinen ja lähettänyt asiaan liittyvät asiakirjat niihin kuntiin, jotka
ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään jo aiemmin.
Liittyminen uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään edellyttää kunnanvaltuuston
päätöstä ja sitä edeltävää kunnanhallituksen käsittelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannattaa liittymistä uuteen Sateenkaaren koulun
kuntayhtymään. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia
palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua,
minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista
hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena. Lisäksi lautakunta arvioi, että asian
tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 07.11.2022, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Hallintosääntöluonnos_20.9.2022.pdf
2 Sateenkaaren koulun_budjetti 2023_20.9.2022.pdf
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Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän yhteydessä toimiva
erityiskoulu, joka tuottaa sellaisia perusopetuspalveluita, joita ei ole
tarkoituksenmukaista järjestää kuntakohtaisesti ja joille on joka tapauksessa tarvetta
jatkossakin niin Kangasniemen kunnassa kuin muissa alueen kunnissa.
Sateenkaaren erityiskoulu toimii Pieksämäen kaupungin alueella Nenonpellossa, ja
Pieksämäen kaupunki on ollut aktiivinen toimija Sateenkaaren erityiskoulun
toiminnan jatkumista koskevassa asiassa.
Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja
Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän
näkemystään uuden kuntayhtymän, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän
perustamiseen, sekä näihin toimenpiteisiin liittyviin asiakirjoihin ja
päätöksentekojärjestykseen.
Keväällä 2022 kuntiin toimitettiin hyväksyttäväksi
kuntayhtymän jakautuminen ja uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän
perustaminen.
Asiaa käsiteltiin tuolloin sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 20.2.2022 § 20 sekä
kunnanhallituksessa 21.2.2022 § 47 ja 28.3.2022 § 71. Kangasniemen kunnanvaltuusto
hyväksyi hyväksyi Sateenkaaren koulun
kuntayhtymän jakautumissopimuksen ja uuden kuntayhtymän perustamisen
kokouksessaan 4.4.2022 § 21.
Kuntayhtymän jakautuminen ei ole kuitenkaan saanut riittävää Vaalijalan
jäsenkuntien määräenemmistöä taakseen. Sateenkaaren koulun
kuntayhtymän perussopimusluonnokseen on tehty tästä johtuen tarvittavat
muutokset.
Yhteensä 13 kuntaa on ilmoittanut halukkuutensa liittyä Sateenkaaren koulun
kuntayhtymään. Näiden kuntien edustajille järjestettiin asiasta 12.9.2022
keskustelutilaisuus, jossa tehtyjen linjausten perusteella koulun kuntayhtymän
perustamista on päätetty jatkaa.
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamista koskevat uudistetut asiakirjat ovat
saapuneet 20.9.2022 päätöksentekoa varten niille kunnille, jotka
ovat ilmoittaneet halukkuutensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään.
Asian taustaa on selostettu liitteessä 1, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän
perussopimusluonnos on liiteenä 2, uuden kuntayhtymän hallintosääntöluonnos on
liitteenä 3, siirtyvät varat ja peruspääoma/tase 31.12.2022 on liitteenä 4
ja Sateenkaaren koulun budjetti liitteenä 5.
Asiaa on käsitelty sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa 14.10.2022 § 113, ja lautakunta
puoltaa Kangasniemen kunnan liittymistä uuteen kuntayhtymään.
Pieksämäen kaupunki, Hankasalmen kunta ja Enonkosken kunta ovat perustaneet
18.10.2022 uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän, joka jatkaa Sateenkaaren
erityiskoulun toimintaa 1.1.2023 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja esittää valtuustolle, että Kangasniemen kunta
liittyy uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäseneksi ja
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1) hyväksyy uuden, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimuksen
2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen
3) merkitsee tiedoksi uuden kuntayhtymän hallintosäännön, talousarvion ja avaavan
taseen luonnokset, jotka kuntayhtymän hallitus hyväksyy
4) tekee esityksen uuden kuntayhtymän hallituksen jäseneksi/varajäseneksi
huomioiden sen, että hallitukseen valitaan yhteensä 5 jäsentä ja kullekin edustajalle
valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja mukaan liittyvien
kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle edustusta
kuntayhtymän hallitukseen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa tämän johdosta
kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen varsinaisen
päätöksen Kangasniemen osalta hallituksen jäsenestä/varajäsenestä.
5) tekee esityksen uuden kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi/varajäseneksi
huomioiden sen, että tarkastuslautakuntaan valitaan yhteensä 4 jäsentä ja kullekin
edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja
mukaan liittyvien kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle
edustusta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee
olla kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Kunnanvaltuusto valtuuttaa
tämän johdosta kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen
varsinaisen päätöksen Kangasniemen osalta tarkastuslautakunnan jäsenestä
/varajäsenestä.
6) hyväksyy, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja tilintarkastajaksi
JHT, KHT Jarmo Raati valtuustokauden loppuun tai siihen saakka, kun
tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu ja kilpailutukseen perustuen valittu.
Päätös
Mika Huovinen osallistui asiantuntijana kokoukseen pykälän esittelyn ajaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 14.11.2022, § 64
Liitteet

1 Hallintosääntöluonnos_20.9.2022.pdf
2 Sateenkaaren koulun_budjetti 2023_20.9.2022.pdf
3 Perussopimus_28.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Kuntayhtymän_avaava _tase 1.1.2023_luonnos.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Saatekirje_uusi_kuntayhtymä_28.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä ja esittää valtuustolle, että Kangasniemen kunta
liittyy uuden Sateenkaaren koulun kuntayhtymän jäseneksi ja
1) hyväksyy uuden, Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perussopimuksen
2) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan lopullisen perussopimuksen
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3) merkitsee tiedoksi uuden kuntayhtymän hallintosäännön, talousarvion ja avaavan
taseen luonnokset, jotka kuntayhtymän hallitus hyväksyy
4) tekee esityksen uuden kuntayhtymän hallituksen jäseneksi/varajäseneksi
huomioiden sen, että hallitukseen valitaan yhteensä 5 jäsentä ja kullekin edustajalle
valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja mukaan liittyvien
kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle edustusta
kuntayhtymän hallitukseen. Kunnanvaltuusto valtuuttaa tämän johdosta
kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen varsinaisen
päätöksen Kangasniemen osalta hallituksen jäsenestä/varajäsenestä.
5) tekee esityksen uuden kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi/varajäseneksi
huomioiden sen, että tarkastuslautakuntaan valitaan yhteensä 4 jäsentä ja kullekin
edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, jolloin tehtyjen esitysten ja
mukaan liittyvien kuntien määrän kautta selviää, tuleeko Kangasniemen kunnalle
edustusta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee
olla kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Kunnanvaltuusto valtuuttaa
tämän johdosta kunnanhallituksen tekemään kuntien välisten neuvottelujen jälkeen
varsinaisen päätöksen Kangasniemen osalta tarkastuslautakunnan jäsenestä
/varajäsenestä.
6) hyväksyy, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja tilintarkastajaksi
JHT, KHT Jarmo Raati valtuustokauden loppuun tai siihen saakka, kun
tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu ja kilpailutukseen perustuen valittu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pieksämäen kaupunki, Hankasalmen kunta, Enonkosken kunta
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§ 65
Ilmoitusasiat
Kunnanvaltuustolle tuodaan mahdolliset ilmoitusasiat tiedoksi kokouksessa.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Ei ilmoitusasioita.
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Muut asiat
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Päätös
Ei muita asioita.
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Kunnallisvalitus
§62, §63, §64
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.
Kunnallisvalituksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä
kunnan jäsen
oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta
2.
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2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen
Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja
Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen
tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €.
Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455
/2015).
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Muutoksenhakukielto
§59, §60, §61, §65, §66
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 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).

