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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Maisa Juntunen
Tuomo Janhunen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala, poistui 18:06
Tapio Viljanen
Risto Nylund, esittelijä
Mirja Ursin, poistui 16:01
Mikko Korhonen, poistui 16:01
Mikko Nislin, poistui 16:01
Poissa

Mika Laitinen

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.05.2020

18.05.2020

Maisa Juntunen

Markku Kuusjärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 18.5.2020.
18.05.2020
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§ 83
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koronavirusepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokous pidetään Kangasniemi-
salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Tiina Väisänen ja Marjaana Sävilammi osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.
Päätettiin ottaa lisäpykälänä kouluverkkoselvityksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 84
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 18.5.2020. 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 kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maisa Juntunen ja Markku Kuusjärvi.
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§ 85
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 tuloslask042020Khall180520.pdf
2 Vastuualueet042020tot04.pdf
3 OVKhuhti2020.docx
Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä
kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.
Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden
heinäkuussa maksettavat lomarahat.
Huhtikuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt lähes budjetin
mukaisesti 1 735 t€ (32,9 %).
Toimintakuluja on kirjattu 12 965 t€ (30,8 %). Käyttö on alle budjetoidun, mutta
koronaepidemiasta aiheutuvien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvu tälle
vuodelle on huomattava, joten menopaineet tulevat näkymään myöhemmin.
Palkkojen käyttöaste on 31 %, eli juuri budjetin mukainen, joten tulevat kunta-alan
palkkaratkaisut tulevat ylittämään budjetin.
Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy, mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin
mukaiset.
Verotuloja on kertynyt 30.4. mennessä 6 421 t€, (33 %) budjetin mukaisesti, mutta
Kuntaliiton ennuste tälle vuodelle on koronaepidemiasta johtuen n. 1,5 mij. €
vähemmän kuin on budjetoitu. Valtionosuuksia on kirjattu 6 241 t€, (33,3 %) ja koko
vuoden osalta valtionosuuksiin on tulovaltiolssa valtion kompensaatio
veroperustemuutoksista johtuen 461 t€, joka peritään 4,6 %:n korolla takaisin v. 2021.
Koko verorahoitus jäänee n. 1 milj euroa alle budjetoidun.
Vuosikatteeksi muodostuu 1 433 t€, poistoja huhtikuun loppuun mennessä kirjaantuu
560 t€, joten ylijäämäksi muodostuu 30.4. tilanteessa n. 870 t€, mutta yllä mainitut
talouden epävarmuustekijät vaikeuttavat ennustettavuutta.
Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten
tavoitteiden totetuminen 1.1.-30.4.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020 ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
18.05.2020

7/2020

7 (40)

Päätös
Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
käsittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 86
Onnikka kilpailutus 2020-
KNGDno-2020-340
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Monipalveluliikenne Onnikan liikennöintisopimus päättyy 31.7.2020. Liikennöinti
tapahtuu asiointiliikenteenä taajama-alueella ja ennakkoon tilattuna kutsuohjattuna
haja-asutusalueella. Onnikka liikennöi voimassaolevan sopimuksen mukaan neljänä
päivänä (ma,ti,ke ja pe) viikossa Kirkonkylän, Hokan, Kutemajärven, Laitiala-Hännilä
sekä Vuojalahti-Luusniemen suunnilla.
Kunnanhallitus oikeuttaa talouspäällikön avaamaan monipalveluliikenteen
kilpailutuksen kaudelle 1.8.2020-31.7.2021 sekä optio 1 v + 1 v. Hankinnan
kokonaisarvo on ilman arvonlisäveroa n. 50.000 euroa eikä ylitä kansallista
kynnysarvoa (60.000 eur). Määräraha varataan vuoden 2021 talousarvioon.
Hankintapäätöksen tekee hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus oikeuttaa talouspäällikön avaamaan monipalveluliikenteen
kilpailutuksen ajalle 1.8.2020-31.7.2021 + optio 1v + 1v.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspäällikkö
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§ 87
Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän tukeen tehtyyn viranhaltijapäätökseen
KNGDno-2020-313
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Oikaisuvaatimukseen liittyvä hakemus ja viranhaltijapäätös.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kunnanjohtaja on tehnyt 27.4.2020 viranhaltijapäätöksen § 10 Päätös yksinyrittäjän
avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen
tilanteen vakauttamiseksi. Päätös on ollut kielteinen. Perusteluna päätökselle oli, ettei
avustuksen myöntämisen ehdot täyty.
Tehdyn päätöksen jälkeen yrittäjä on toimittanut lisäselvityksen, jossa on osoitettu
yrityksen liikevaihdon tippuneen. Hallinnollisesti uutta päätöstä lisäselvityksen
johdosta ei ole tehty, sillä myöntämiskriteerit eivät ole valtion osalta muuttuneet ja
hakijaa on kehoitettu tekemään halutessaan päätöksestä oikaisuvaatimus.
Yrittäjä on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä. Liitteenä on myös
yrittäjän tekemä hakemus sekä viranhaltijapäätös.
Ehdotus
Esittelijä: Tapani Nykänen
Kunnanhallitus päättää, että yrittäjän antamien lisäselvitysten johdosta
oikaisuvaatimus hyväksytään ja 2000 euron yksinyrittäjätuki maksetaan kyseiselle
yrittäjälle.
Päätös
Risto Nylund poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä. Henkilö
on esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa tarkoitetun osallisuus- eli
asianosaisjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen läheisensä on asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys
Risto Nylund
Tiedoksi
oikaisuvaatimuksen tekijä ja talouspäällikkö
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§ 88
Lyhennysvapaa lainoista / Kangasniemen vuokratalot Oy
KNGDno-2017-82
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 8.4.2020 pitämässään kokouksessa
keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tyhjien
asuntojen määrä on edelleen suuri ja se vaikeuttaa huomattavasti yhtiön asioiden
hoitoa. Pakollisten pientenkin korjausten suorittaminen alkaa olla vaikeaa ja tänä
vuonna rahat ei tällä vuokrausasteella tule riittämään lainojen hoitoon.
Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu 75000 euron lyhennysvapaasta tältä vuodelta.
Tähän he pyytävät takaajana Kangasniemen kunnan lupaa.
Edellisten vuosien tapaan Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on päättänyt
pyytää myös Kangasniemen kunnalta tertiäärilainoille lyhennysvapaata vuoden 2020
lainanlyhennyksistä. Kangasniemen kunnan lainojen lyhennysten määrä vuonna 2020
on 69.961,27 €.
Ehdotus
Esittelijä: Tapani Nykänen
Kunnanhallitus päättää myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle lyhennysvapaata
vuoden 2020 lainanlyhennyksestä sekä hyväksyy Kuntarahoituksen kanssa
neuvotellun lyhenysvapaan vuodelle 2020.
Päätös
Risto Nylund, Markku Kuusjärvi ja Tapio Viljanen jääväsivät itsensä tämän pykälän
käsittelystä yhteisöjääveinä. 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.
Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Esteellisyys
Risto Nylund, Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen
Tiedoksi
Kangasniemen vuokratalot Oy, Marja Iikkanen
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§ 89
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019
KNGDno-2018-243
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Valtuustoaloite Vornanen.pdf
2 Valtuustoaloite vihreät.pdf
3 adressi vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laajentamiseksi.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloitteet 2019 ja niiden toimenpiteet
Vuonna 2019 annettiin kaksi valtuustoaloitetta.
18.2.2019 Tuula Vornasen aloite Attendon yhteistyön keskeyttämiseksi
Tuula Vornasen esitti aloitteessa, että yhteistyö keskeytettäisiin Attendon kanssa ns.
vanhainkodin alueella. Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Attendon kanssa, johon
perustuen on myös myöntänyt alueelle rakennusluvan, tehnyt alueesta
vuokrasopimuksen sekä allekirjoittanut kauppakirjan vanhainkodin rakennuksesta
Attendon kanssa. Näin ollen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 13
päättänyt, että valtuustoaloitteen käsittelyn jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista ja
että sen voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.
18.2.2019 Kangasniemen Vihreät valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
rajauksen poistamisesta
Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 18.2.2019 varhaiskasvatuksen
subjektiivisen rajauksen poistamisesta sekä ryhmäkokojen palauttamista vuoden 2016
tasolle.
1. Varhaiskasvatuksen mahdollisuus subjektiivisen hoidon rajaukseen 20 tuntia
/viikko päättyy 31.7.2020. Varhaiskasvatuslakiin 12 § tehty muutos 1395/2019
tulee voimaan 1.8.2020.
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12 § (19.12.2019/1395) Oikeus varhaiskasvatukseen
Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen
perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 1 §:
n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa
sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista
vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta
voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys-
ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.
Jos lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu
perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään
täydentävästi.
2. Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä
suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä
kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia,
jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä. Nykyinen suhdeluku, 1/8, on
ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020.
Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.8.2020 alkaen toiminnassa
huomioon muutos varhaiskasvatuslaissa 12 § (19.12.2019/1395) ja valtioneuvoston
1.8.2020 voimaan astuva muutos päiväkotien henkilöstön ja lasten välisessä
suhdeluvussa.
Kuntalaisadressi 2019
16.12.2019 Vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laakentamiseksi: Sisäilma ja
oppimisympäristöjen turvallisuus
Ennen kunnanvaltuuston kokousta 16.12.2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle
luovutettiin www.adressi.comissa ollut kuntalaisadressi, jonka ovat allekirjoittaneet
179 henkilöä, joista 111 on ilmoittanut paikkakunnakseen Kangasniemen.
Kuntalain 23 §:n mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa
tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 2 %
vuoden 2019 Kangasniemen kunnan väkiluvun mukaan on 107,2 asukasta. Lisäksi
palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa
asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt
hyväksyä kouluverkkoselvityksen ja Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen
syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätös on
hallinnollisesti kesken päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Ennen
hallinto-oikeuden päätöstä asiassa, ei kunta ota asiaa uudelleenkäsiteltäväksi. Kun
hallinto-oikeuden päätös saadaan, asiaa tarkastellaan mahdollisesti uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019
valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet
loppuunkäsitellyiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 32,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 4,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 90, 18.05.2020
§ 90
Kunnanhallituksen jäsenen valinta jäljellä olevalle vaalikaudelle
KNGDno-2017-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Timo Seppälä on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, että hän hakee
eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta
12.2.2020 alkaen.
Timo Seppälä hakee eroa:
1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä
2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
3) Rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä
4) Kiinteistö Oy Tukihaan yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen
tehtävästä
5) Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1) Kunnanhallitus myöntää Timo Seppälälle eron Kiinteistö Oy Tukihaan
yhtiökokouksen kunnanhallituksen edustajajäsenen tentävästä ja Kiinteistö Oy
Kangasniemen Kunnantalon yhtiökokouksen varaedustajan tehtävästä.
2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja rakennuslupajaoston tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Säppinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Ismo Manninen.
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
d) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 4
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Sappinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Ismo Manninen.
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
d) valitsee Kari Luukkaiselle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon
jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti päätösehdotuksen kohdittain seuraavasti:
1) päätösehdotus hyväksyttiin
2) päätösehdotus hyväksyttiin
3) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä, että asia jätetään pöydälle.
Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.
4) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä Ilkka Tanttua rakennuslupajaoston
jäsenen Kari Luukkaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi
tehdyn ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 90
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 4 myönnettyään eron
kunnanvaltuutettu Timo Seppälälle, että se jättää pöydälle valinnan kunnanhallituksen
jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen valinnasta jäljellä olevalle
vaalikaudelle 2017-2021.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 91
Eroilmoitus luottamustehtävästä
KNGDno-2017-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mika Laitinen on 6.5.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, että hän hakee
eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta
6.5.2020 alkaen.
Mika Laitinen hakee eroa:
1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä
2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
3) Kangasniemen vuokratalojen hallituksen varajäsenen tehtävästä
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1) Kunnanhallitus
a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen
tehtävästä ja
b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen jäljellä olevalle
toimikaudelleen ja
2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Hanna Lamminen ja
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
1) Kunnanhallitus päätti, että se
a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen
varajäsenen tehtävästä ja
b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäseneksi Tuomo Janhusen
jäljellä olevalle toimikaudelleen ja
2) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja
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b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Hanna Lamminen ja
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Tiedoksi
Palkanlaskenta, Kangasniemen Vuokratalot Oy
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§ 92
Leimikkojen myynti 2020
KNGDno-2020-343
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Puukauppa 2020 vertailu.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Leimikot 2020 avauspöytäkirja ja kartat.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kunnalla on myytävänä seuraavat leimikot:
06-391-048H-20, Soukkio, 2 145 m3
06-391-049J-20, Hakokangas, 375 m3
06-391-050K-20, Punnanmäki, 795 m3
Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry:n Aura Heikura on hoitanut
tarjouspyynnöt ja tehnyt saatujen tarjousten perusteella vertailun. Leimikoissa on avo-
, ensi- ja harvennushakkuuta sekä ylispuiden poistoa.
Tarjoukset pyydettiin 9 metsäyritykseltä. Tarjousten määräaika umpeutuu torstaina
14.5.2020 klo 15.00 ja tarjoukset avataan perjantaina 15.5.2020 klo 8:00, joten esitys
kunnanhallitukselle annetaan esityslistan lähettämisen jälkeen ennen kokousta.
Tarjousten avauspöytäkirja, kartat alueista sekä tarjousvertailu liitetään esityslistalle
niiden valmistuttua.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Esitys toimitetaan kunnanhallitukselle viimeistään ennen kokousta.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy leimikoiden myynnin tarjousvertailun mukaisesti:
Soukkio ja Punnanmäki Stora Enso Oyj Metsälle
Hakokangas UPM-Kymmene Oyj:lle

Päätös
MHY:n Aura Heikura osallistui etäyhteyden välityksellä asiantuntijana kokoukseen klo
16:03 - 16:23.
Hallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että Hakokankaan avohakkuuta ei
toteuteta. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 8,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 57,06.04.2020
Kunnanhallitus, § 93, 18.05.2020
§ 93
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Tervaniemi 213-407-2-243
KNGDno-2020-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 8
Liitteet

1 Kunnan myytävät kiinteistöt KV 2.3.2020.pdf
Ehdotus
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Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet
määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä
annetut tarjoukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.04.2020, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Metsänhoitoyhdistykseltä on saatu lausunto metsien arvosta. Tiedot esitellään
kunnanhallitukselle kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää myyntiin laitettavien metsäkiinteistöjen pohjahinnat ja antaa
valmisteluohjeet viranhaltijoille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 93
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tervaniemi.pdf
Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla määräalan
Tervaniemi 2:243 metsäpalstasta. Kohteen kokonaisala on 7,4 ha, joka perustuu MHY:
n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan metsämaata. Huutokauppa päättyi
lauantai 09.05.2020 klo 21:07 ja viimeisin tarjous oli 43 000 euroa. Tarjoajalle on
ilmoitettu, että tarjous hyväksytään, mutta lopullisen myyntipäätöksen tekee
Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä alueen karttaliite.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman
ostotarjouksen Tervaniemi 2:243 kiinteistön määräalasta hintaan 43 000 euroa. Ostaja
vastaa kaupasta aiheutuvista lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä
kaupanvahvistajan palkkiosta. VIranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja
allekirjoittamaan kauppakirjat.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostajat, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 8,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 57,06.04.2020
Kunnanhallitus, § 94, 18.05.2020
§ 94
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1
KNGDno-2020-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 8
Liitteet

1 Kunnan myytävät kiinteistöt KV 2.3.2020.pdf
Ehdotus
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Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle valtuudet
määrittää pohjahinnat liitteenä oleville kiinteistöille sekä maa-ainekselle ja hyväksyä
annetut tarjoukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.04.2020, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Metsänhoitoyhdistykseltä on saatu lausunto metsien arvosta. Tiedot esitellään
kunnanhallitukselle kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää myyntiin laitettavien metsäkiinteistöjen pohjahinnat ja antaa
valmisteluohjeet viranhaltijoille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 94
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Hilokangas.pdf
2 Takamaa.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla vierekkäiset
Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1 metsäpalstat. Kohteiden
kokonaisala on 6,5 ha, joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan
metsämaata. Huutokauppa päättyi lauantaina 09.05.2020 klo 21:25 ja viimeisin tarjous
oli 33 001 euroa. Tarjoajalle on ilmoitettu, että tarjous hyväksytään, mutta lopullisen
myyntipäätöksen tekee Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä kiinteistöjen
karttaliitteet.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman
ostotarjouksen Hilokangas 213-410-59-0 ja Takamaa 213-410-58-1 kiinteistöistä
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yhteishintaan 33 001 euroa. Ostaja vastaa kaupasta aiheutuvista
lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. VIranhaltijat
valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostaja, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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§ 95
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Muntinlähde 213-420-5-43
KNGDno-2020-64
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Muntinlähde.pdf
Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.3.2014 § 86 käsitellyt ostotarjousta Muntinlähde
nimisestä tilasta, 213-420-5-43 Pylvänälässä. Viereisen tilan omistajat ovat aloittaneet
maataloude harjoittamisen Tuomala 5:42 nimisellä tilalla kesällä 2013. Tuomalan tilan
navetta sijaitsee maataloudenharjoittamiseen hyvin soveltuvalla paikalla, metsän
ympäröimänä ja lähimmät naapurit ovat noin 400 metrin päässä navetasta
mäenharjanteen takana. Maatalouden laajentamiseen hyvin soveltuva suunta tilalla
on nykyisen navetan lounaispuolella, Muntinlähteen suunnassa, etäsyys
rehuvarastolta Muntinlähteen rajaan lyhenee nykyisestä 300 metristä. Tarjouksen
hyväksymisellä turvattaisiin maatalouden laajentaminen parhaiten soveltuvaan
suuntaan. Liikennöinnin kannalta Tuomalan tila sijaitsee hyvällä paikalla.
Viljelijäperheellä on emolehmätila Säynätjärven rannalla, Rantala 24:0 nimisellä tilalla.
Rantalan tilalla on jatkossa tarkoitus pitää laiduntavaa emolehmäkarjaa ja kasvavat
lihanaudat on tarkoitus keskittää Tuomala Tilalle. Kunnanjohtajan ehdotus vuonna
2014 oli, että ostotarjous hyväksytään saadun metsäarvion mukaisesti hintaan 36 800
euroa. Kunnanhallitus jätti asian lisäselvityksiä varten pöydälle.
Muntinlähde on yksi niistä myytävistä kiinteistöistä, joille valtuusto antoi
kunnanhallitukselle valtuudet määrittää pohjahinnat ja hyväksyä annetut tarjoukset.
Vuonna 2018 kunta on tehnyt metsähakkuita 733 m3, joten uusi MHY:n antama arvio
kyseisen määräalan osalta on tällä hetkellä 28 800 euroa. xxxxx xxxxx ovat uusineet
ostotarjouksensa siten, että he tarjoavat nyt tuon uuden arvion mukaisen hinnan 28
800 euroa. Nyt huutokaupattavana olleiden kiinteistöjen myyntihinnat ovat päätyneet
hyvin lähelle kiinteistöistä saatuja arvioita, joten kun otetaan huomioon asian
aikaisemman käsittelyn lisäksi myös yrittäjän tarpeet toiminnan kehittämiseksi, on
perusteltua hyväksyä saatu ostotarjous.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä xxxxx xxxxx ostotarjouksen Muntinlähde 213-420-5-
43 kiinteistön määräalasta hintaan 28 800 euroa. Ostajat vastaavat kaupasta
aiheutuvista lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan
palkkiosta. VIranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostajat, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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§ 96
Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99
KNGDno-2020-319
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Määräalan ostotarjous_213-424-2-99.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Kartta_liite.pdf
Haarajoenniemessä sijaitsevan tilan xxxxxxxxxx omistajat xxxxxxxxxx ovat tehneet

kunnalle ostotarjouksen 1000 m2:n suuruisesta määräalasta, joka tulisi heidän
kiinteistöönsä lisämaaksi. Lisämaan tarvetta on perusteltu mm. sillä että tilan
rantasaunalle ei ole oman tontin kautta järjestettävissä ajoneuvolla ajettavaa
kulkuyhteyttä huolto- ja pelastustietä varten maaston jyrkkyydestä johtuen ja lisämaa
mahdollistaisi myös mahdollisten uusien talousrakennusten rakentamisen.
Tarjoushinta on 2000 €, joka vastaa esim. viime vuosina Malloksen ranta-alueilla
toteutuneissa vesijättöjen lunastuksissa käytettyä tonttimaiden hintatasoa.
Puustoltaan alue on pääosin alle 10-vuotiasta mäntytaimikkoa.
Tarjouskirjelmä ja kartta liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se
päättää myydä liitekartassa osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-424-2-99 kuuluvan
n. 1000 m2:n suuruisen määräalan xxxxxxxxxx 2000 €:n kauppahinnalla. Määräala on
tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan xxxxxxxxxx. Ostaja
vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan
palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan
kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 97
Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmän edustajien nimeäminen
KNGDno-2020-351
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa
kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille
itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien
tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan,
palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
lisätään.
Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat
tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen
tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICTvalmistelu ja muu sote-
kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. Visiona on, että Suomi on
maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja
yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat
joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.
Sosiaali- ja terveysministeriön osoittamassa valmistelun rahoituksessa ei ole vielä kyse
tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön
ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä
vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa,
välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Tässä vaiheessa on ollut
haettavana rahoitusta Rakenneuudistukseen ja Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaan.
Rakenneuudistushakemuksessa on huomioitu seuraavat näkökulmat: 1.
Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio 2. Johtamisen ja
ohjauksen kehittäminen 3. Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja
yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Näiden lisäksi valtionavustusta on
haettu maakuntien yhteisille kehittämishankkeille, mm. asiakas- ja
potilastietojärjestelmälle. Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet
nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla
kehittämishankkeilla. Niissä painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä
kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun
tiukentamisen mahdollisuuksia.
Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta
ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja
terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten
ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia. Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan
kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan
vastaamaan asukkaiden tarpeisiin.
Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden
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parantumisena. Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat
asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on
myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja
terveyspalveluihin.
Etelä-Savon maakuntaa koskevat rahoitushakemukset on toimitettu ministeriöön
23.4.2020. Hankehallinnoijana toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä. Sitoumukset hankkeisiin osallistumisesta on pyydetty Vaalijalan
kuntayhtymältä, Etelä-Savon pelastuslaitokselta sekä Pieksämäen kaupungilta.
Hankehakemuksissa on huomioitu mahdollisuus ottaa Itä-Savon organisaatiot
mukaan yhteiseen työskentelyyn.
Hankehakemusten valmistelun yhteydessä on käynnistetty hankeoppaiden mukainen
johtoryhmätyö. Johtoryhmässä on edustettuina uudistuksessa mukana olevien
organisaatioiden virkamiesjohto, seutukaupunkien johto, Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus, THL:n aluekoordinaattori, kolmannen sektorin edustus sekä
henkilöstön edustus. Hankekokonaisuudelle on tarve nimetä myös ohjausryhmä.
Ohjausryhmä toimii poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon
areenana. Jokainen siihen edustajansa lähettävä organisaatio vastaa mahdollisista
kokouspalkkioista ja matkakustannuksista. Ohjausryhmään on kaavailtu seuraava
kokoonpanoa: - Etelä-Savon sote-kuntayhtymä (2-3 hlöä) - Vaalijalan kuntayhtymä (2-3
henkilöä) - Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä) - Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlö) -
seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta): - Mikkeli - Pieksämäki - Mäntyharju - Juva -
Hirvensalmi - Pertunmaa - Kangasniemi - Puumala. Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan
henkilöstöryhmien edustajat pääsopijajärjestöistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimisi Essoten edustaja ja sotemaakuntauudistuksen johtoryhmän jäsenillä olisi siellä
läsnäolo- ja puheoikeus.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus
1. on päättänyt pyytää seuraavia organisaatioita nimeämään edustansa Etelä-Savon
sote-maakuntauudistuksen ohjausryhmään toukokuun 2020 loppuun mennessä ja
että ohjausryhmän kokoonpanoa täydennetään valtioneuvoston tulevan sote-
maakuntavalmistelulinjauksen mukaisesti.:
- Vaalijalan kuntayhtymä (2-3 henkilöä)
- Etelä-Savon maakuntaliitto (1-2 hlöä)
- Etelä-Savon pelastuslaitos (1-2 hlöä)
- Seuraavat kunnat (2 hlöä/kunta):
- Mikkeli
- Pieksämäki
- Mäntyharju
- Juva
- Hirvensalmi
- Pertunmaa
- Kangasniemi
- Puumala
2. on nimennyt kuntayhtymän edustajat Etelä-Savon sotemaakuntauudistuksen
ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväisen, hallituksen
varapuheenjohtaja Arto Seppälän ja valtuuston puheenjohtaja Eero Ahon.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen
ohjausryhmään.
Päätös
Kangasniemen kunnanhallitus nimeää Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen
ohjausryhmään Rauni Pietarisen ja Tapani Nykäsen.
Tiedoksi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä , valitut
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§ 98
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 11 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxx xxxxx, 24.04.2020
§ 12 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxxx xxxxx, 24.04.2020
kunnanjohtaja
Yleispäätös:
§ 8 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 9 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 10 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 11 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 27.04.2020
§ 12 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 28.04.2020
§ 13 Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan lyhennysvapaa, 28.04.2020
§ 14 Läsäkosken Kartano Oy:n maksuohjelman muutos, 28.04.2020
§ 15 Päätös väliaikaisesta vuokran alennuksesta koronaepidemian aiheuttaman
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta, 28.04.2020
§ 16 Päätös väliaikaisesta vuokran alennuksesta koronaepidemian aiheuttaman
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta, 28.04.2020
§ 17 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 28.04.2020
§ 18 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 29.04.2020
§ 19 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 04.05.2020
§ 20 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 05.05.2020
§ 21 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 07.05.2020
§ 22 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 07.05.2020
§ 23 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2020 - LVI-Hokkanen tmi, 13.05.2020
§ 24 Elinkeinotoimen koulutus- ja kehittämistuki 2020 - PTA-Putki Oy, 13.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 23.4.-13.5.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
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§ 99
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Paatosluettelo KH 13.5.2020 HRM.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 23.4. - 13.5.2020 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 100
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt, että se hyväksyy
tehdyn kouluverkkoselvityksen ja hyväksyy Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.
Päätöksestä tehty valitus on käsitelty Itä-Suomen Hallinto-oikeudessa 13.5.2020,
päätösnumero 20/0232/2. Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut
kunnanvaltuuston päätöksen.
Päätöksessään hallinto-oikeus on oikeudellisessa arvioinnissa todennut seuraavaa:
Valtuuston valituksenalainen päätös ei ole koskenut koulujen oppilaiden, oppilaiden
vanhempien tai perhepäivähoitopaikka Pikkuväen hoitolasten taikka yrittäjän oikeutta
tai velvollisuutta hallintolaissa tarkoitetulla tavalla. Heitä ei näin ollen ole pidettävä
valtuuston päätöksellään hyväksymässä asiassa hallintolain 11 §:ssä tarkoitettuina
asianosaisina eikä heille ole mainitun lain 34 §:n mukaisesti tullut varata tilaisuutta
tulla asiassa kuulluksi.
Kuntalain 22 §:ssä säädettyjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien laajuus ja
tavat ovat kunnan harkinnassa. Kuntalain säännös asettaa kun nalle yleisen
velvollisuuden huolehtia osallistumisen mahdollistamisesta, mutta ei sellaista
yksittäisen asian käsittelyä koskevaa menettelyvaatimusta, jonka laiminlyöminen voisi
johtaa asiassa tehdyn päätöksen kumoamiseen. Hallintolain 41 § puolestaan sisältää
yksityiskohtaisemman velvollisuuden tiedottaa asian vireillä olosta silloin, kun asian
ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön,
työntekoon tai muihin oloihin.
Koulujen lakkauttamisella voi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla hallintolain
41 §:n I momentissa tarkoitettu huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten
oloihin. Asian valmistelussa on siten pitänyt varata tällaisille henkilöille tilaisuus saada
tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta on ilmoitettava asian
merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Vaikuttamismahdollisuuksien
varaamista arvioitaessa on otettava huomioon kuntalaisten tiedon saantioikeus ja
vaikuttamismahdollisuudet kaikkien lakkautusuhan alla ole vien koulujen osalta.
Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys on koskenut Kangasniemen neljää
kyläkoulua, mistä syystä kuntalaisilla on ollut asiassa korostunut tarve saada tietoja
asian valmistelusta sekä mahdollisuudestaan vaikuttaa siihen. Asian vireilläolosta
ilmoittaminen yksinomaan kyläyhdistysten yhdyshenkilöille sähköpostitse ja koulujen
oppilaiden vanhemmille sekä opettajille koulujen sisäistä oppilashallintojärjestelmää
käyttäen ei ole ollut riittävää. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan asiasta on
julkaistu artikkeleita Kangasniemen kunnallislehdessä ja maakunnallisissa
päälehdissä, ja asiasta on lisäksi jaettu informaatiota sosiaalisen median kautta.
Hallinto-oikeudelle ei ole kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä kyseisestä
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kirjoittelusta. Asian valmistelu on esitetyn selvityksen perusteella edennyt hyvin
nopeasti. Kunta ei ole osoittanut, että asiasta olisi käyty julkisuudessa niin laajasti
keskustelua, että osallisilla olisi tosiasiassa ollut mahdollisuudet saada tietoja asian
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä. Esitetyn selvityksen
perusteella ei voida varmistua siitä, että kouluverkkoselvityksen kohteena olevien
kyläkoulujen lakkauttamisuhka on ollut kuntalaisten yleisessä tiedossa. Asian
vireilläolosta ilmoittaminen ei siten ole ollut asiassa ilmeisen tarpeetonta.
Asian vireilläolosta ilmoitettaessa on mainittava, mistä asiassa on kysymys ja
minkälaisia vaikutuksia asialla saattaa olla. Koulujen oppilaiden huoltajille sekä
kyläyhdistysten yhdistysten edustajille toimitetut ilmoitukset kouluverkkoselvityksen
vireilläolosta ovat olleet puutteellisia, koska niissä ei ole selkeästi ilmoitettu, että
kouluverkkoselvityksessä ja kouluverkkokiertueessa on kysymys selvityksessä mukana
olevien kyläkoulujen määrän supistamisesta eli jonkun tai joidenkin koulujen
lakkauttamisesta. Kouluilla järjestettyihin tilaisuuksiin ei ole lähetetty erillisiä kutsuja,
eikä tilaisuuksista ole laadittu pöytäkirjoja tai muitakaan muistiinpanoja. Ilmoitus
tilaisuuksista on lähetetty vain päivä sen jälkeen, kun valtuusto oli päättänyt
kouluverkkoselvitystyön käynnistämisestä. Valmistunut kouluverkkoselvitys, jossa on
otettu kantaa kouluverkon supistamiseen, on valittajien mukaan esitelty valtuustolle
talousarvioseminaarissa vasta kouluilla järjestettyjen tilaisuuksien jälkeen. Asiassa on
näin ollen jäänyt epäselväksi se, millaisia tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja
tavoitteista koulujen tilaisuuksissa on ylipäänsä ollut asian keskeneräisyydestä
johtuen mahdollista antaa.
Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien
käyttämisestä ei ole edellä lausutuin perustein ilmoitettu hallintolain 41 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla. Se seikka, että kouluilla järjestetyistä tilaisuuksista
sekä muista suoritetuista kyselyistä saatua selvitystä on sisällytetty kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi saatettuun koulu verkkoselvitykseen, ei ole korjannut asiaan osallisten
vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa olleita virheitä. Kunnanvaltuuston päätös
on siten syntynyt vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyömisen johdosta
virheellisessä järjestyksessä ja se on lainvastaisena kumottava.
Kunnanvaltuuston päätöksen tultua kumotuksi edellä mainitulla perusteella hallinto-
oikeus ei lausu enää muista valitusperusteista.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen
20/0232/2 ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kunnanvaltuuston tekemän
päätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua aloittaa kouluverkkoselvityksen
uudelleenvalmistelun. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden
esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa
Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen
oppilasmäärien rajoista ja siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan
perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista.
Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020.
Päätös
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Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
käsittelyssä.
Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kohtaa kaksi ei hyväksytä
tällaisena. Maisa Juntunen esitti kohdaksi 2: Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä
8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista nojaten päätetään, että jos
oppilasmäärä laskee koulussa alle 16 oppilaan selvitetään koulun jatkamisen
mahdollisuuksia. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§87
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnahallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen
Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
kuntalain 90 § 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 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti
asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
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.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintovalitus
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.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
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miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja
postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen
viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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
§85, §89, §90, §96, §99, §100
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
§86, §88, §91, §92, §93, §94, §95, §97
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.

