Kangasniemi
Kunnanhallitus
Aika

24.05.2021, klo 15:00 - 18:29

Paikka

Kunnantalo, Kangasniemi- sali

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021

1 (41)

Käsitellyt asiat
§ 134

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 135

Pöytäkirjan tarkastus

§ 136

Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys

§ 137

Kunnan metsien leimikkojen myynti 2021

§ 138

Lausunto oikaisuvaatimukseen Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai

§ 139

Koulukuljetusten järjestäminen 2021-2022 Hokan, Ohensalon ja Toivakan
suunnat

§ 140

Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2021

§ 141

Lausunto joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin Itä-Suomessa 2021–2025

§ 142

Kangasniemen KaHa Oy:n osakkeiden alaskirjaus

§ 143

Monipalveluliikenne Onnikan kuljetuspalveluhankintapäätös

§ 144

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutettu laista

§ 145

Aloite nimetä entisen vanhainkodin alue virallisesti

§ 146

Suur-Savon sähkön yhtiökokous 1.6.2021

§ 147

Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta

§ 148

Kunnanvaltuuston 17.5.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano

§ 149

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

§ 150

Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset

§ 151

Muut asiat

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021

2 (41)

Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Maisa Juntunen
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Roope Pylvänäinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, esittelijä, vs. kunnanjohtaja, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Mikko Korhonen, poistui 16:14
Aura Heikura, MHY, poistui 16:14
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
24.05.2021

24.05.2021

Roope Pylvänäinen

Tiina Väisänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 24.5.2021.
24.05.2021

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 134
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 135
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 24.5.2021. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Roope Pylvänäinen ja Tiina Väisänen
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Roope Pylvänäinen ja Tiina Väisänen.
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Tekninen lautakunta, § 27,18.05.2021
Kunnanhallitus, § 136, 24.05.2021
§ 136
Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys
KNGDno-2015-330
Tekninen lautakunta, 18.05.2021, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kohdekohtaiset_tavoitteet_LIITE.pdf
Yleiskaavoitus on olennainen osa kuntasuunnittelua ja ajantasainen yleiskaava on
välttämätön perusta kunnan hyvälle maapolitiikan hoidolle. Yhdyskuntarakenteen
ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää taajaman ja sen lähialueet
kattavaa yleispiirteistä maankäytöllistä suunnitelmaa. Suunnitelmallisuus koskee
kaikkia yhdyskunnallisia toimintoja, kuten asumista, vapaa-aikaa ja virkistystä,
elinkeinoelämää, palveluita, liikennettä sekä ympäristön ja luonnonolojen
huomioimista. Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida myös
ratkaisujen merkittävyys ja niiden vaikutukset tulevaisuuteen.
Taajama-alueen yleiskaavoituksen aikajänteenä on pidetty 10 - 15 vuotta.
Kangasniemen kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava v. 1982, seuraava 1994
ja nyt voimassa oleva v. 2007. Nykyinen kaava on ollut ratkaisuiltaan toimiva ja sen
pohjalta on asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä voitu toteuttaa
johdonmukaisesti. Kaava on pääosin edelleen ajantasainenkin, mutta muutamia
selkeitä päivittämistarpeita on vuosien varrella ilmennyt. Kaavoitustyö yleiskaavan
päivittämiseksi on aloitettu ja kaavamuutosten pohjaksi on laadittu osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää tähän mennessä esille tulleet muutoskohteet
ja kaavoituksen alustavat tavoitteet. OAS:n mukaan erityistä huomiota
kaavoitustyössä tullaan kiinnittämään kaavaratkaisujen yhdyskuntarakenteellisten,
taloudellisten, ympäristöllisten, kulttuuristen, liikenteellisten ja sosiaalisten
vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin.
Kaavoitustyön on tarkoitus edetä siten, että OAS ja tavoiteasettelu asetetaan kesän
aikana julkisesti nähtäville ja hankkeesta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen kautta.
Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydetään tässä vaiheessa. Nähtävilläoloaikana
saadun palautteen perusteella tehdään kohteisiin ja tavoiteasetteluun mahdolliset
muutokset ja tarkennukset, jonka jälkeen voidaan laatia kaavaluonnos.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja
tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi ja esittää sen
kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n 62 ja 63 §:ien mukaisesti
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot OAS:ssa esitetyllä tavalla.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin muutoin paitsi tekninen lautakunta päätti, että OAS:a
täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_________

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 136
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kohdekohtaiset_tavoitteet_LIITE.pdf
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.5.2021 § 27 hyväksynyt omalta osaltaan
liitteenä olevan OAS:n ja tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön
pohjaksi.Päätöksessään tekninen lautakunta päätti, että OAS:a täydennetään
Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Tekninen lautakunta on hyväksynyt omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja
tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi edellä mainituin
muutoksin ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n
62 ja 63 §:ien mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot
OAS:ssa esitetyllä tavalla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun
ympäristöpalvelut, Päivi Puukari, Jouko Romo
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§ 137
Kunnan metsien leimikkojen myynti 2021
KNGDno-2021-422
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 avauspöytäkirja 18.5.2021.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Kartta Turkinpippuri.pdf
3 Kartta Uudistalonmäki.pdf
4 Tarjousvertailu.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ry:n palvelupäällikkö Aura Heikura on
hoitanut tarjouspyynnöt kunnan metsätaloussuunnitelman mukaisista leimikoista
seuraavista metsätiloista:
06-391-066E-21 Turkinpippuri, 681 m3
06-391-065D-21 Uudistalonmäki, 2 186 m3
Tarjoukset pyydettiin 8 metsäyritykseltä. Tarjousten määräaika umpeutui
maanantaina 17.5.2021 klo 15.00 ja tarjoukset avattiin tiistaina 18.5.2021 klo 8:00.
Tarjouspyyntöjen mukaisesti kunta on pidättänyt itsellään oikeuden hyväksyä tai
hylätä tarjoukset osittain (leimikkokohtaisesti) tai kokonaan.
Tarjousten avauspöytäkirja, kartat alueista sekä Turkinpippurin osalta tarjousvertailu
ovat liitteinä. Aura Heikura on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi ja hän esittelee
asiaa.
Uudistalonmäen leimikoista on tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen herännyt
kuntalaiskeskustelu alueen virkistyskäytön sekä alueen luontoarvojen säilyttämisen
puolesta. Asiasta on myös tehty valtuustoaloite. Alue sijaitsee kirkonkylän
osayleiskaava-alueella ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 18.5.2021 käsitellyt
osayleiskaavan päivitystä ja päättänyt, että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä
koskevien aluevarausten tarkistamiseksi. Kuntaan on lisäksi 18.5.2021 saapunut
lisämaan ostotarjous Uudistalonmäen rajanaapurilta ja tarjouksen käsittely kunnassa
on kesken.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy leimikoiden myynnin tarjousvertailun mukaisesti seuraavasti:
1. Turkinpippuri myydään eniten tarjonneelle UPM-Kymmene OYJ:lle.
2. Kirkonkylän osayleiskaavan päivityksen, saadun kuntalaispalautteen sekä alueen
rajanaapureiden toiveiden ja lisämaan ostotarjouksen johdosta, Uudistalonmäen
leimikot palautetaan uudelleenvalmisteluun.
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Päätös
Aura Heikura ja Mikko Korhonen toimivat asiantuntijana asian esittelyssä.
Maisa Juntunen esitti, että uudelleenvalmistelun yhteydessä pyydetään virallinen
selvitys koko alueen soveltumisesta Metso-suojeluohjelmaan ja suojelusta saatava
korvaus. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aura Heikura, tarjoajat
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Tekninen lautakunta, § 32,19.04.2017
Tekninen lautakunta, § 49,18.05.2017
Kunnanhallitus, § 164,29.05.2017
Kunnanhallitus, § 235,21.08.2017
Kunnanhallitus, § 33,08.02.2021
Kunnanvaltuusto, § 10,22.03.2021
Kunnanhallitus, § 138, 24.05.2021
§ 138
Lausunto oikaisuvaatimukseen Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai
KNGDno-2017-162
Tekninen lautakunta, 19.04.2017, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
Salmenkylässä sijaitsevan Eskolan tilan 213-428-6-120 omistajan Kai Kosloffin kanssa
on neuvoteltu maanvaihdosta, jonka toteuttaminen mahdollistaisi kunnan
omistamalle Ropulan tilalle johtavan tieyhteyden rakentamisen nykyisen tieoikeuden
sijaintia parempaan paikkaan.
Ropulan tilalla on 5 m leveä tieoikeus siitä aikanaan lohkotun Tuulantei-nimisen tilan
alueella, mutta oikeus sijaitsee aivan rakennuspaikan pihapiirissä alle 10 m:n
etäisyydellä asuinrakennuksesta. Tien sijoittaminen kokonaan Eskolan tilan puolelle
aiheuttaisi huomattavasti vähemmän häiriötä Tuulantein tilan käytölle ja olisi vireillä
olevan kaavasuunnitelman mukainen ratkaisu.
Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta siten, että hän luovuttaisi Eskolan
tilasta kunnalle n. 2900 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa
suunniteltu katu- ja virkistysalueeksi. Kunta luovuttaisi vastaavasti Ropulan tilasta
Kosloffille n. 1400 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu
rakentamisalueen osaksi. Lisämaakaistale ei ole välttämätön Eskolan tilalle
suunniteltujen rakennuspaikkojen toteuttamiseksi, mutta siitä olisi selkeää hyötyä
tilalle, koska tila on nykyisellään varsin kapea. Suunniteltu kaistale olisi rannassa
leveydeltään 15 m, jolloin tilan rantaviivan pituudeksi tulisi 50 m. Yläosassa kaistale
olisi 10 m leveä, joka mahdollistaisi rantatontille johtavan kulkuyhteyden sijoittamisen
tilan omalle maalle yläpuolisen tontin kaventumatta tarpeettomasti.
Vaihtomaiden hinnoittelussa on käytetty seuraavia perusteita:
- Eskolan tila luovuttaa n. 2900 m², hinta 5,00 €/m² eli 14.500 €
- Ropulan tila luovuttaa n. 1400 m², josta 500 m² rantaan ulottuvaa tontinosaa, hinta
20,00 €/m² eli 10.000 € ja n. 900 m² sisämaan tontinosaa, hinta 5,00 €/m² eli 4.500 € eli
yhteensä 14.500 €.
Tämän lisäksi kunta saa korvauksetta käyttöoikeuden Eskolan tilan alueella 6 m
leveään johtoalueeseen, joka olisi tarvittaessa käytettävissä vesi- ja viemärilinjan
sijoitukseen. Johtoalue sijoittuisi suunniteltujen tonttien välirajalle. Tästä vastineena
Eskolan tila saa käyttöoikeuden Ropulan tilan alueella yhteen venevalkamaan ja sinne
johtavaan polkuun, joka on tarkoitettu sisämaan tontin käyttöön. Venevalkama
sijoittuisi alueelle, joka on kaavaluonnoksessa osoitettukin jo venevalkamakäyttöön.
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Näin toteutettuna vaihdettavien alueiden arvot vastaisivat toisiaan, eikä vaihdossa
käytettäisi välirahaa puolin eikä toisin. Vaihdosta aiheutuvat maanmittaustoimituksen
kustannukset on sovittu suoritettavaksi puoliksi osapuolten kesken.
Lainhuudatuksesta vastaisi kumpikin osapuoli saamansa määräalan osalta.
Todettakoon, että vaihdon kohteena olevaa Ropulan tilan määräalaa rasittaa tällä
hetkellä Tuulantein tilan venevalkamaoikeus, joka tulisi siirrettäväksi n. 20 metriä
pohjoisemmaksi kaavaluonnoksen mukaiselle venevalkama-alueelle. Tämän kaltaisia
rasitteiden siirtoja joudutaan useinkin suorittamaan maankäytössä tapahtuvien
muutosten takia, eikä käyttämättömänä olevan venevalkamaoikeuden vähäisestä
sijainnin muutoksesta voida katsoa olevan mitään haitaa oikeuden haltijalle.
Valmisteltu maanvaihto on tarpeen alueelle suunnitellun asemakaavan
toteuttamiseksi ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Myös Tuulantein tilalle
vaihdosta koituisi selkeää hyötyä, kun tilaa rasittavaa tieoikeutta ei olisi tarpeen ottaa
käyttöön.
Esityslistan liitteenä kaavaluonnos ja tarkempi kartta vaihdon kohteista.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä
toteutetaan esityksen mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa
viranhaltijoille oikeuden allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.

Tekninen lautakunta, 18.05.2017, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
Salmenkylässä sijaitsevan Eskolan tilan 213-428-6-120 omistajan Kai Kosloffin kanssa
on neuvoteltu maanvaihdosta, jonka toteuttaminen mahdollistaisi kunnan
omistamalle Ropulan tilalle johtavan tieyhteyden rakentamisen nykyisen tieoikeuden
sijaintia parempaan paikkaan.
Ropulan tilalla on 5 m leveä tieoikeus siitä aikanaan lohkotun Tuulantei-nimisen tilan
alueella, mutta oikeus sijaitsee aivan rakennuspaikan pihapiirissä alle 10 m:n
etäisyydellä asuinrakennuksesta. Tien sijoittaminen kokonaan Eskolan tilan puolelle
aiheuttaisi huomattavasti vähemmän häiriötä Tuulantein tilan käytölle ja olisi vireillä
olevan kaavasuunnitelman mukainen ratkaisu.
Kosloffin kanssa on neuvoteltu maanvaihdosta siten, että hän luovuttaisi Eskolan
tilasta kunnalle n. 2900 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa
suunniteltu katu- ja virkistysalueeksi. Kunta luovuttaisi vastaavasti Ropulan tilasta
Kosloffille n. 1400 m²:n suuruisen määräalan, jota on kaavaluonnoksessa suunniteltu
rakentamisalueen osaksi. Lisämaakaistale ei ole välttämätön Eskolan tilalle
suunniteltujen rakennuspaikkojen toteuttamiseksi, mutta siitä olisi selkeää hyötyä
tilalle, koska tila on nykyisellään varsin kapea. Suunniteltu kaistale olisi rannassa
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leveydeltään 15 m, jolloin tilan rantaviivan pituudeksi tulisi 50 m. Yläosassa kaistale
olisi 10 m leveä, joka mahdollistaisi rantatontille johtavan kulkuyhteyden sijoittamisen
tilan omalle maalle yläpuolisen tontin kaventumatta tarpeettomasti.
Vaihtomaiden hinnoittelussa on käytetty seuraavia perusteita:
- Eskolan tila luovuttaa n. 2900 m², hinta 5,00 €/m² eli 14.500 €
- Ropulan tila luovuttaa n. 1400 m², josta 500 m² rantaan ulottuvaa tontinosaa, hinta
20,00 €/m² eli 10.000 € ja n. 900 m² sisämaan tontinosaa, hinta 5,00 €/m² eli 4.500 € eli
yhteensä 14.500 €.
Tämän lisäksi kunta saa korvauksetta käyttöoikeuden Eskolan tilan alueella 6 m
leveään johtoalueeseen, joka olisi tarvittaessa käytettävissä vesi- ja viemärilinjan
sijoitukseen. Johtoalue sijoittuisi suunniteltujen tonttien välirajalle. Tästä vastineena
Eskolan tila saa käyttöoikeuden Ropulan tilan alueella yhteen venevalkamaan ja sinne
johtavaan polkuun, joka on tarkoitettu sisämaan tontin käyttöön. Venevalkama
sijoittuisi alueelle, joka on kaavaluonnoksessa osoitettukin jo venevalkamakäyttöön.
Näin toteutettuna vaihdettavien alueiden arvot vastaisivat toisiaan, eikä vaihdossa
käytettäisi välirahaa puolin eikä toisin. Vaihdosta aiheutuvat maanmittaustoimituksen
kustannukset on sovittu suoritettavaksi puoliksi osapuolten kesken.
Lainhuudatuksesta vastaisi kumpikin osapuoli saamansa määräalan osalta.
Todettakoon, että vaihdon kohteena olevaa Ropulan tilan määräalaa rasittaa tällä
hetkellä Tuulantein tilan venevalkamaoikeus, joka tulisi siirrettäväksi n. 20 metriä
pohjoisemmaksi kaavaluonnoksen mukaiselle venevalkama-alueelle. Tämän kaltaisia
rasitteiden siirtoja joudutaan useinkin suorittamaan maankäytössä tapahtuvien
muutosten takia, eikä käyttämättömänä olevan venevalkamaoikeuden vähäisestä
sijainnin muutoksesta voida katsoa olevan mitään haitaa oikeuden haltijalle.
Valmisteltu maanvaihto on tarpeen alueelle suunnitellun asemakaavan
toteuttamiseksi ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Myös Tuulantein tilalle
vaihdosta koituisi selkeää hyötyä, kun tilaa rasittavaa tieoikeutta ei olisi tarpeen ottaa
käyttöön.
Pöytäkirjan liitteenä kaavaluonnos ja tarkempi kartta vaihdon kohteista.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä
toteutetaan esityksen mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa
viranhaltijoille oikeuden allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen
hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kunnanhallitus, 29.05.2017, § 164
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
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Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja Kai Kosloffin välillä toteutetaan esityksen
mukainen maanvaihto. Samalla kunnanhallitus antaa viranhaltijoille oikeuden
allekirjoittaa vaihtokirja, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Tuula Vornanen esitti, että maanvaihtoa ei suoritettaisi tässä vaiheessa. Esitystä ei
kannatettu.
Tekninen johtaja Mikko Korhonen ja maankäyttöteknikko Jouko Romo olivat
asiantuntijoina kokouksessa asian käsittelyn yhteydessä 15.10 - 15.20.

Kunnanhallitus, 21.08.2017, § 235
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
Tino Vornanen on toimittanut oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen
päätöstä 29.05.2017, § 164, Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai.
Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 1.
Kaavoitus on yksi kunnan tärkeimmistä perustehtävistä ja siihen kuuluu olennaisena
osana erilaisten maa-alueita koskevien sopimusten, kuten kauppojen, vaihtojen yms.
tekeminen. Kaavaratkaisut niin rakentamisalueiden, mutta erityisesti yleisten alueiden
osalta ovat aina helpoimmin toteutettavissa silloin, kun voidaan toimia kunnan itsensä
omistamilla mailla. Tässäkin tapauksessa maanvaihdolla pyritään siihen, että uudelle
suunnitellulle asuntoalueelle johtava tieyhteys saataisiin sijoitettua maastollisesti
parhaaseen ja ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä aiheuttavaan
paikkaan.
Kunnanvaltuuston asettamien kehittämistavoitteiden mukaan yksi keskeisimmistä
kunnan tehtävistä on järjestää mm. kaavoituksen avulla uusia vetovoimaisia
asuinalueita. Nyt kaavoituksen kohteena olevan Ropulan tilan sijainti on erinomainen.
Se liittyy olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja rajoittuu Puulaan. Kunta ei omista
tällä hetkellä mitään muuta vastaavalla sijainnilla olevaa maa-aluetta, johon olisi
mahdollista suunnitella uutta omarantaista asuntoaluetta. Alue on myös
kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa osoitettu AP-alueeksi, joka tarkoittaa
pientalovaltaista asuinaluetta ja kaavamääräyksen mukaan alue on
asemakaavoitettava. Vireillä oleva asemakaavoitus on siten täysin kunnanvaltuuston
hyväksymän yleiskaavan ja kuntastrategian mukainen hanke. Lisäksi voidaan todeta,
että yleinen etu jo muutoinkin edellyttää, että kunnan maaomaisuutta on pyrittävä
hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.
Alueen luontoarvoista on laadittu luontoselvitys, joka on ollut pohjana
asemakaavoitukselle. Ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntojen mukaan
nähtävänä olleessa kaavaluonnoksessa on Ropulan tilalla olevat luontoarvot otettu
huomioon, eikä esim. suunnitellut uudet venevalkamat vaaranna liito-oravien elinoloja.
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Asemakaavoitus on yleensä alueen maan arvoa kohottava tekijä, joten siitä on
luonnollisesti hyötyä alueen maanomistajille. Hyöty koituu vähimmilläänkin siitä
varmuudesta, että tiedetään mihin ja millä tehokkuudella rakentaminen ja muut
maankäytölliset toiminnot sijoittuvat. Kaavaluonnoksessa kaikki Salmelantiehen
rajoittuvat yksityisomistuksessa olevat tilat, mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijän
omistama Tuulantein tila, on osoitettu merkinnällä AP (asuinpientalojen korttelialue)
ja yhtä suurella rakentamistehokkuudella e = 0,15. Näin ollen kaavaratkaisu ei
vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua. Rantaan rajoittuvilla alueen osilla
kaavoituksesta saattaa tietenkin olla suurempi hyöty kuin sisämaan alueilla, koska
rantoihin kohdistuu selkeästi suurempi kysyntä. Vaikka näin tapahtuisikin, ei
suunniteltu maanvaihto kuitenkaan aiheuta menetyksiä kenellekään toiselle
maanomistajalle. Maanvaihdon tavoitteena on nimenomaisesti saada uudelle
asuntoalueelle johtava tieyhteys sijoitettua mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä
tuottavaan paikkaan. Maanvaihdon tavoitteena ei suinkaan ole järjestää yhdelle
maanomistajalle kohtuutonta hyötyä.
Maanvaihdon toteutuessa voitaisiin Tuulantein tilaa nyt rasittava Ropulan tilan
tieoikeus kokonaan poistaa, koska uusi tieyhteys olisi mahdollista sijoittaa
kokonaisuudessaan naapuritilan puolelle. Tätä ei voi pitää Tuulantein tilan kannalta
haittaa aiheuttavana ratkaisuna.
Tuulantein tilan venevalkamaoikeutta ei olla lakkauttamassa. Kaavoituksen
valmistelun yhteydessä tehdyn maastokatselmuksen perusteella venevalkaman
nykyisessä sijaintipaikassa ei ole venettä pidetty. Sen sijaan n. 20 m pohjoisempana
Ropulan tilan vanhan rantasaunan vieressä on käyttökelpoinen venevalkaman paikka,
johon Tuulantein tilan oikeus voitaisiin siirtää. Näin ollen kaavaratkaisu ei millään
tavoin heikennä tilalle kuuluvia oikeuksia.
Tuulantein tilaa koskevista tierasitteen lakkauttamisesta ja venevalkaman siirrosta
aiheutuvat maanmittaustoimitusten kustannukset jäävät luonnollisesti sitä haluavan
tahon eli kunnan vastattaviksi. Tieoikeuden lakkauttaminen edellyttää kuitenkin, että
Ropulan tilalle kyetään järjestämään korvaava tieyhteys.
Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että kunnan luovuttaman vaihtomaan arvo olisi liian
alhainen. Maanvaihdossa on rantaan rajoittuvan, rakennusmaaksi suunnitellun osa-
alueen hintana pidetty 20 €/m² ja sisämaan alueiden hintana 5 €/m2.

Omarantaisten rakennuspaikkojen kauppoja on taajama-alueella ollut viime vuosina
niin vähän, että kattavan vertailuaineiston luominen on vaikeaa. Näin ollen hintatason
määrittelyyn on käytetty ensisijaisesti kunnan itsensä myymien omarantaisten
tonttien hintoja v. 2002 - 2012.
Marjoniemen alueella on v. 2005 tehty hinnoittelupäätös omakotitonttien lisämaaksi
kaavoitettujen rantakaistaleiden osalta. Niiden keskihinta on 20,27 €/m² ja kauppoja
on hinnoittelupäätöksen mukaisesti toteutunutkin.
Kokonaisten tonttien osalta on vertailupohjana käytetty Marjoniemen, Simolan ja
Marjosaaren alueilta myytyjen omarantaisten tonttien hintoja. Marjosaaren kärjestä
myydyn kahden omakotitontin neliöhinnat olivat 20,73 €7m² ja 24,92 €/m². Simolan
alueelta myytyjen omakotitonttien hinta on ollut 15,27 - 24,21 €/m². Marjosaaressa
neiliöhinta on ollut välillä 17,75 - 34,54 €/m². Marjosaaresta maksettua yhtä
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huippuhintaa selittää se, että aluetta on pidetty sijaintinsa puolesta selkeästi
arvokkaampana kuin muita. Todettakoon, että kaikki kunnan myymät alueet ovat
olleet valmiiksi kaavoitettuja sekä tiestön ja kunnallistekniikan piirissä.
Vertailukelpoinen on myös Salmenkylässä v. 2016 tehty yksi yksityisten
maanomistajien välinen kauppa, jossa asemakaavan mukaisen 2000 m²:n suuruisen
AP-rakennuspaikan hinta oli 23,50 €/m². Tontti on tiestön ja kunnallistekniikan piirissä
ja sillä on 400 k-m²:n suuruinen rakennusoikeus joko omakotitalon tai rivitalojen
rakentamiseen. Kauppakirjan tietojen mukaan tontilla on purkukuntoiseksi määritelty
rakennus.
Kunta on Salmenkylän alueelta myynyt omarantaisia rakennuspaikkoja viimeksi v.
2004 hintaan 6 €/m², mutta sitä ei enää voi pitää vertailukelpoisena hintana, koska
tuolloiset kaupat perustuivat jo vuonna 1989 tehtyyn ns. SOFY-aluetta koskeneeseen
hinnoittelupäätökseen.
Kun otetaan edellä olevan lisäksi huomioon, että tämän vuoden aikana toteutuneiden
kauppojen perusteella on rantatonttien yleinen hintataso ollut laskusuuntainen, on
maanvaihdossa esitettyä ranta-alueen hintaa 20 €/m² pidettävä täysin käyvän
hintatason mukaisena, samoin kuin sisämaiden osalta käytettyä 5 €/m2.

Oikaisuvaatimuksen tekijään on oltu yhteydessä kaavaluonnoksen
nähtävilläolovaiheessa ja kaavaratkaisun perustelut ja vaikutukset tuotu esille niin
hyvin kun on kyetty. Todettakoon, että muilta kaavoitettavaan alueeseen kuuluvilta
maanomistajilta ei ole tullut huomautuksia kaavaratkaisun suhteen. Suullisesti saatu
palaute on päin vastoin ollut myönteistä ja kaavoitusta kannattavaa.
Näillä perusteilla oikaisuvaatimus ei anna aihetta kumota tai muuttaa
kunnanhallituksen päätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hylätä asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä mainituin
perustein.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Petra Laitinen ja Tuula Vornanen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

Kunnanhallitus, 08.02.2021, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Alueen asemakaava.pdf
xxxx xxxx kanssa on käyty neuvottelua maanvaihtosta vuonna 2017.
Kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen sekä alueen asemakaavan
valmistelun johdosta asian käsittely on jäänyt odottamaan. Alueen asemakaava on
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saanut lainvoiman kesällä 2020 ja xxxx xxxx kanssa on käyty keskustelua asian
loppuun saattamisesta. xxxx on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa maanvaihtoa ja
tehdyn kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaihtokirja allekirjoitetaan 5.2.2021 ja
se tuodaan kunnanhallituksen sekä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy 5.2.2021 päivätyn liitteenä olevan maanvaihtosopimuksen ja
vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 22.03.2021, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Alueen asemakaava.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuusto hyväksyy 5.2.2021 päivätyn liitteenä olevan maanvaihtosopimuksen.
Päätös
Tuula Vornanen jääväsi itsensä pykälän käsittelystä eikä osallistunut asian käsittelyyn.
Henkilö on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun intressijääviyden
perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns.
perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä
tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Tuula Vornanen on asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 138
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeus 24.5.2021.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 testamentti.pdf
Salassa pidettävä, GDPR (asiakirja sisältää henkilötietoja)
3 LAUSUNTO_KAAVAN_HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ_TEHTYYN_VALITUKSEEN, kh
18.11.2019.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Allekirjoitettu vaihtokirja 5.2.2021.pdf
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Salassa pidettävä, GDPR (asiakirja sisältää henkilö- ja osoitetietoja)
5 Alueen asemakaava.pdf
6 Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus - 01.03.2021, klo 15:00
7 Yhteenveto_Vilma_ja_Eino_Hokkasen_rahaston_hakemuksista .pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
8 Yhteenveto_Vilma_ja_Eino_Hokkasen_rahaston_hakemuksista_khallpäätös.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, GDPR
9 Kangasniemen kunnan hallintosääntö181217.pdf
10 Lausunto__ja_asiakirjapyyntö_kvalt_22032021_§_10 (3).pdf
Salassa pidettävä, GDPR (asiakirja sisältää henkilö- ja osoitetietoja)
Kangasniemen kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 22.3.2021 § 10 maa-alueiden
vaihdon kunnan ja Kai Kosloffin välillä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 30.4.2021 Dnro: 20746/03.04.04.04.10
/2021 Kangasniemen kunnanhallitukselta lausuntoa Kangasniemen kunnanvaltuuston
päätökseen 22.3.2021 § 10 Maanvaihto / Kangasniemen kunta / Kosloff Kai KNGDno-
2017-462 tehdyn kunnallisvalituksen johdosta.
Kunnanhallitusta kehoitetaan valituksen johdosta
1. antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli kunnan hallintosäännön määräykset sitä
edellyttävät, hankkimaan valtuuston lausunnon.
2. vastaamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä
lausumaan esitetystä selvityksestä.
3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja
muu tarvittava selvitys (ainakin kunnan hallintosääntö).
Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään
31.5.2021. Mikäli mahdollista, lausunto ja asiakirjat pyydetään toimittamaan
sähköpostitse ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnanhallituksen lausunto ja valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat
asiakirjat ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Kangasniemen kunnanvaltuuston päätökseen 22.3.2021 § 10 Maanvaihto /
Kangasniemen kunta / Kosloff Kai tehdyn kunnallisvalituksen johdosta.
Päätös
Tuula Vornanen jääväsi itsensä pykälän käsittelystä eikä osallistunut asian
käsittelyyn. Henkilö on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun
intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta
erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Tuula Vornanen on asianosainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Tuula Vornanen
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 7,22.01.2021
Kunnanhallitus, § 45,22.02.2021
Kunnanhallitus, § 139, 24.05.2021
§ 139
Koulukuljetusten järjestäminen 2021-2022 Hokan, Ohensalon ja Toivakan suunnat
KNGDno-2020-598
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 22.01.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunnalla on sopimukset kunnan oppilaskuljetuksista lukuvuosiksi 2020-
2022. Sopimuksia on mahdollisuus jatkaa 1 + 1 vuoden optiolla.
Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautusten kumouduttua koulujen
koulukuljetukset on kilpailutettu vain lukuvuoden 2020-2021 loppuun. Uusien
lakkautuspäätösten jälkeen (Kunnanvaltuusto 23.11.2020 § 47 ja § 48) Hokan, Joutsan
ja Toivakan suuntien reitit suunnitellaan ja kilpailutetaan uudestaan lukuvuodeksi
2021-2022, 1 + 1 vuoden optiolla, jolloin sopimuskaudet päättyvät samanaikaisesti
muiden sopimusten kanssa.
Koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle 2021-2022 ylittää hankintalain 26 §:n EU-
kynnysarvon 214 000 euroa ja on talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti
kunnanhallituksen päätettävä hankinta.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa koulukuljetusten
hankintaprosessin käynnistymisen lukuvuodelle 2021-2022 ja esittää asian edelleen
kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 22.02.2021, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen, Päivi Paappanen
mika.huovinen@kangasniemi.fi, paivi.paappanen@kangasniemi.fi
toimistosihteeri
Kangasniemen kunnalla on sopimukset kunnan oppilaskuljetuksista suurimmalla
osalla reiteistä lukuvuosiksi 2020-2022. Näitä sopimuksia on mahdollisuus jatkaa 1 + 1
vuoden optiolla.
Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkautusten kumouduttua Itä-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksellä 13.5.2020 kyseisten koulujen koulukuljetukset on kilpailutettu
vain lukuvuoden 2020-2021 loppuun. Uusien lakkautuspäätösten jälkeen
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(Kunnanvaltuusto 23.11.2020 § 47 ja § 48) Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien
reitit suunnitellaan ja kilpailutetaan uudestaan lukuvuodeksi 2021-2022, 1 + 1 vuoden
optiolla, jolloin sopimuskaudet päättyvät samanaikaisesti muiden sopimusten kanssa.
Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien koulukuljetusten hankintaraja lukuvuodelle
2021-2022 ylittää hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon 214 000 euroa ja on
talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnanhallituksen päätettävä
hankinta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on tämän johdosta siirtänyt asian
kunnanhallituksen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Hilmaan on lautakunnan
päätöksen jälkeen tehty ennakkoilmoitus 16.2.2021, jonka tarkoituksena on tarjousten
vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen. Kilpailutuksen käynnistyttyä
huhtikuussa kunta tiedottaa paikallisia liikennöitsijöitä ja auttaa tarvittaessa
tarjousten sähköisessä haussa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää käynnistää koulukuljetusten kilpailutuksen Hokan, Ohensalon
ja Toivakan suuntien reiteille lukuvuodelle 2021-2022, johon lisätään mahdollisuus
1+1 vuoden optioon.
Päätös
Mika Huovinen toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 139
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Liite Esitys hankinnoista Hokan, Ohensalon ja Toivakan suunnat 2021.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kangasniemen kunta on kilpailuttanut Hokan, Ohensalon ja Toivakan suuntien
oppilaskuljetukset lv. 2021-2022. Kyseessä on koulupäivinä ajettava liikenne.
Sopimuksen kesto on 1 vuoden mittainen ja sitä voidaan jatkaa korkeintaan 1+1
optiovuodella ilman uutta tarjouskilpailua. Liikenne alkaa 11.8.2021. Tarjouskilpailu oli
avoin kaikille, joilla on joko taksilupa, taksiliikennelupa, joukkoliikennelupa tai
henkilöliikennelupa. Kohteina ovat Kangasniemen kunnan keskustan koulujen
koulukuljetukset reiteillä, jotka oli tarpeen suunnitella uudelleen Otto Mannisen ja
Äkryn koulujen lakkautuessa. Tarjous tuli lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kangasniemi 3.5.2021 klo
12.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta, joista on laadittu reittikohtainen
vertailu. Kohteisiin 5 ja 6 ei tullut tarjouksia, joten ne on kilpailutettava uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021

20 (41)

Kunnanhallitus hyväksyy koulukuljetusten kilpailutuksen liitteen mukaisesti ja ja
päättää uudelleenkilpailuttaa kohteet 5 ja 6. Kohteen 6 osalta tarjouksessa pyydetään
hyötykuorman aikainen kilometrihinta. Kilpailutus käynnistetään 25.5.2021 ja
toimialajohtaja hyväksyy kilpailutuksen hankintaohjeen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, Mika Huovinen, Päivi Paappanen
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§ 140
Talouden toteutuminen 1.1.-30.4.2021
KNGDno-2020-504
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuloslaskelma_01.01-30.04.2021.pdf
2 ToteKhallHuhti.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.4.-30.4.2021
Laskennallinen käyttöaste huhtikuun lopussa on 33,3 %, palkkojen osalta 31,5 %.
Toimintatuottoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1 791 000 €, joka on
35,0 % talousarviosta.
Toimintakuluja on kirjattu 14 590 000 €, käyttöaste 33,6 %, kasvua edelliseen
vuoteen 10,8 %. Palkkamenot 30.4. toteutuman mukaan 2 029 000 €, käyttöaste on
30,7 %, alle budjetin n. 53 000 €, mutta 1.4. voimaan
tulleiden yleiskorotusten arvioidaan kasvattavan palkkamenoja tänä vuonna 1,8 %.
Toimintakatteeksi muodostuu 12 800 000 €, käyttö-% 33,4 %. Kate on noin 1,5
miljoonaa heikompi kuin huhtikuussa 2020. Kasvu johtuu pääasiassa
asiakaspalveluostojen 1,2 miljoonan kasvusta. Erikoissairaanhoidon menot on
noin 0,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin huhtikuussa 2020. Essote ky:n tammi-
maaliskuun osavuosikatsauksen mukaan kunnan maksuosuus vuonna 2021 tulee
olemaan noin 25 miljoonaa euroa (ta-21: 25,6 miljoonaa) jossa kasvua tilinpäätökseen
2020 n. 0,8 miljoonaa euroa.
Verotulokertymä huhtikuun lopussa on 7 642 000 €, budjetista 37,6 %. Viime vuoden
tammikuun tilityksiin verrattuna kasvua on 1,2 miljoonaa €, kasvu johtuu pääosin
kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta, sekä yhteistöverojen 10 %-yksikön
jako-osuuden kasvusta.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 6 377 000 €.
Vuosikatteeksi muodostuu 1 220 000 €, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 520 000
€., joten ylijäämäksi muodostuu n. 830 000 euroa.
Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-30.4.2021 sekä vastuualueraportit graafisena.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteumaraportin 1.1.-30.4..
2021
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 6,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 141, 24.05.2021
§ 141
Lausunto joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin Itä-Suomessa 2021–2025
KNGDno-2017-525
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.05.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Etelä-Savon,
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen
palvelutasoa koskevan selvityksen.
Palvelutasotavoitteet on määritelty yhteysvälikohtaisesti kuntakeskusten ja
maakuntakeskusten välille sekä ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluville
paikallisliikenteille. Palvelutasotavoitteiden määrittely ohjaa vahvasti ELY-keskuksen
liikenteiden suunnittelua ja hankintaa, ja se on nähty tarpeelliseksi, vaikka laki ei
siihen enää velvoitakaan. Palvelutasotavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on ollut
joukkoliikenteen nykyinen palvelutarjonta ja rahoitustaso.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa liitteenä
olevasta raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.
Lausunto pyydetään toimittamaan 14.5.2021 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kirjaamoon kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen, että kunnalta on pyydetty
joukkoliikenteen palvelutasosta lausuntoa. Vanhus- ja vammaisneuvosto ottaa asiaan
kantaa tarvittaessa ja toimittaa kannanottonsa tiedoksi asiaa valmistelevalle kunnan
talouspäällikkö Mirja Ursinille, edelleen kunnan lausunnon tueksi.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja toteaa omassa kannanotossaan
seuraavaa:
1.Neuvoston mielestä näin tärkeään asiaan kuuluu kunnanhallituksen antaa lausunto.
Lausunnon merkitys on tärkeä ja sillä vaikutetaan kuntalaisten joukkoliikenteen
saatavuuteen.
2. Joukkoliikenteen selvityksentekijä ei ota selvityksessään Kangasniemen kunnan
erityispiirteitä esille:
Olemme länsirajalla ja maakuntaraja on kunnan rajalla.
Kunta ei ole suuremman kasvukeskuksen ympäröimä vaan kunnantataajaman
palveluita käyttävät kaikki kunnan asukkaat.
Kuntataajaman askukkaiden vertailuluku kuuluu olla kunnan todellisen
asukasluvun mukainen .n.5300. Selvityksentekijä on käyttänyt lähdeaineistonaan
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YKR-taajamat, SYKE tietokantaa kohdassa 5.5. yli 650 taajamat. Kangasniemen
kunnan taajamaluku puuttuu kokonaan joten kysymyksessä on 5350 asukkaan
kuntakeskus, jonka mukaan palvelut on mitoitettava.
Kangasniemi on maakuntarajakunta, jolloin joukkoliikenteen palvelutasoa on
tarkasteltava kokonaisuutena, eikä vain liikennöintinä Itä-Suomeen päin.
Kangasniemi - Joutsa reitti on nostettava erikseen tarkasteluun
3. Jyväskylä - Joutsa suunasta liikennöidään Helsinkiin. Kangasniemeltä kuuluu olla
suora liikenneöintiyhteys Joutsaan ja sitä kautta pääkaupunkiseudulle. Tätä
mahdollisuutta ei ole selvityksessä huomioitu ja selvitys on siltäosin puutteellinen.

4. Kangasniemen nykyiset joukkoliikennemäärät ovat selvästi pienempiä kuin muiden
kuntien joukkoliikennemäärät. Kohta 6.3.2. palvelutasotavotteiden täyttyminen Etelä-
Savossa. Tässäkään vertailussa ei oteta huomioon kunnasta Keski-Suomeen
liikennöinnin tarvetta. Keski-Suomen Ely-keskus laatii Keski-Suomen alueelle omat
palvelutasoselvitystavoitteensa, eikä se huomioi alueensa ulkopuolisia kuntia. Näin
ollen Phjois-Savon Ely-keskuksen kuuluisi huomioida rajakuntana
Kangasniemen kunta siten, että liikennöinti tarkasteltaisiin tosiasiallisen
palvelutasotarpeen näkökulmasta. Ei saa olla niin, että kuntalaiset saavat huonompaa
julkista palvelua koska kunnan liikennöintiä ei tarkastella kokonaisuutena vaan
tarkastelu kohdistuu vain Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueen sisäiseen liikennöintiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto toivoo näkökulmiensa vaikuttavan lausunnon
valmisteluuun ja tulevan huomoiduksi.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 141
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Lausuntopyyntö joukkoliikenteen palvelutasosta 2021-2025 .pdf
2 POSELY_JLn palvelutasotavoitteet 2021-2025 Itä-Suomessa.pdf
Pohjois-Savon Ely-keskus käynnisti syyskuussa 2020 toimivalta-alueellaan yhteistyössä
alueen kuntien kanssa palvelutasotavoitteiden määrittelyn. Määrittelyä käytetään
apuna POSELY:n joukkoliikennehankintoja tehtäessä.
Etelä-Savon maakunnalle yhteisiä, esille nousseita teemoja/kehittämistarpeita
käydyissä keskusteluissa nousi esiin mm.
* merkittävimmät kehittämistarpeet ovat vuorotarjonnassa, joukkoliikenteen
informaatiossa sekä pysäkkien kunnossa (mm. katokset).
* työ- asiointi- ja vapaa-ajan liikennetarjontaa ja matkailuliikennettä toivottiin
yhdisteltävän mahdollisuuksien mukaan. Työssäkäynti- ja opiskeluliikenteen
noustessa kuitenkin esiin ensisijaisena tarpeina.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021

24 (41)

Kangasniemen kunnan tärkeimmät yhteystarpeet POSELY:n alueella ovat opiskelu- ja
työssäkäynti Mikkeliin. Yhteyksien säilyttäminen ja mahdollinen lisääminen vaatii
kuitenkin myös kunnan omaa rahallista panostusta. Kunta osallistuu alueellaan
ostoliikenteenä ajettavien vuorojen kustannuksiin. Pohjois-Savon Ely:n teettämässä
selvityksessä on huomioitu myös vuorojen matkustajamäärät.
Pohjois-Savon Ely-keskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa joukkoliikenteen
palvelutasosta vuosille 2021-2025. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt
palvelutasomäärittelyjä kokouksessaan 3.5.2021 ja toteaa, että nykyinen palvelutaso
säilytetään sekä työ- ja vapaa-ajanliikenteen yhteensovittaminen tulee huomioida.
Myös yhteistyötä joukkoliikenneasioiden hoidossa pidetään tärkeänä.
Liitteenä lausuntopyyntö ja selvitys palvelutasotavoitteista.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus yhtyy vanhus- ja vammaisneuvonton lausuntoon joukkoliikenteen
palvelutasosta vuosille 2021-2025 ja täydentää lausuntoa yllä kuvatun mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 142
Kangasniemen KaHa Oy:n osakkeiden alaskirjaus
KNGDno-2021-222
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto on 7.10.1986 § 126 päättänyt KaHa-projektin toteuttamisesta ja
kehitysyhtiön 50 000 markan osakepääoman merkinnästä. Kangasniemen KaHa Oy on
perustettu xxxxxxx xxxxxxxxxx ideoiden ja patenttien hyödyntämiseksi
Kangasniemellä. Kangasniemen kunta omistaa Kangasniemen KaHa Oy:n osakkeeet
nro 11-20. Osakepääoma taseessa 31.12.2020 on 8 409,40 euroa.
Patentti- ja rekisterihallituksen tiedostoista ei löydy merkintää kyseisestä yhtiöstä eikä
yhtiöllä ole todettu oleva toimintaa.
Kangasniemen kunta toteaa, että osakkeilla ei ole kirjanpidollista arvoa ja poistaa
osakepääoman kunnan taseesta.

Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että KaHa Oy:n osakkeilla ei ole kirjanpidollista arvoa ja päättää
poistaa osakepääoman 8 409,40 euroa kunnan taseesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 86,18.05.2020
Kunnanhallitus, § 143, 24.05.2021
§ 143
Monipalveluliikenne Onnikan kuljetuspalveluhankintapäätös
KNGDno-2020-340
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 86
Valmistelijat / 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.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 143
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 ONNIKAN KULJETUSPALVELUHANKINTAPÄÄTÖS2020kj.pdf
Monipalveluliikenne Onnikan liikennöintisopimus liikennöitsijä Mikt Oy:n kanssa
päättyy 31.7.2021. 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.
Sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuosi optiolla.
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Liikennöitsijältä on tiedusteltu halukkuutta jatkaa optiolla sopimusta entisin ehdoin
ajalle 1.8.2021-31.7.2022 ja hän on ilmaissut halukkuutensa liikennöintisopimuksen
jatkamiseen, joten kunta jatkaa Onnikka-sopimusta optiolla vuodeksi eteen päin.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää jatkaa Onnikka-sopimusta liikennöitsijä Mikt Oy:n kanssa
optiolla ajalle 1.8.2021-31.7.2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talouspäällikkö, Mikt Oy
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 5,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 144, 24.05.2021
§ 144
Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutettu laista
KNGDno-2020-582
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.05.2021, § 5
Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi vanhusasiavaltuutetusta. lausuntopyyntö on osoitettu kunnille ja kunnissa
pyydetään välittämään lausuntopyyntö kunnan vanhusneuvostolle.
Taustaa:
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden
edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla
vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi
ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla
yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita
toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja
toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa
olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston oli tarkoitus antaa lausunto vuoden viimeisessä
kokouksessa joulukuussa 2020. Kokoontumisrajoitusten vahvistuessa ja korona
epidemian pehennettua kokous peruttiin. Neuvoston sihteeri antoi lausunnon
neuvoston puolesta ja annettu lausunto on liitteenä. Kaikkiaan vanhusasiavaltuutetun
viran perustamisesta annettiin 138 lausuntoa.

Ehdotus
Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto merkitsee annetun lausunnon tiedokseen
ja antaa lausunnon tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Neuvosto hyväksyi ehdotuksen ja lisää näkökulmaansa, että
valtuutetun ja vanhusasiatoimiston sijainti voisi olla muualla kuin Etelä-Suomessa
vanhusasiavaltuutetun kuluu tukea pienten kuntien palvelutason turvaamista
Etelä-Savoa koskeva palvelurakenneuudistus ja palveluverkkoa koskevat asiat
otetaan neuvostossa esille omana erillisenä asianaan.
Tästä päätöksestä läheteään ote myös vanhusasiavaltuutetulle, koska neuvosto lausui
lisäasioita.
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Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 144
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 20201215_Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
vanhusasiavaltuutetusta.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vanhus- ja vammaisneuvsto tuo lausuntonsa kunnahallitukselle tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnahallitus merkitsee vanhus- ja vammaisneuvoston antaman lausunnon
tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 7,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 145, 24.05.2021
§ 145
Aloite nimetä entisen vanhainkodin alue virallisesti
KNGDno-2021-219
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.05.2021, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vihikankankaalla, ennen Suurolan kylää on kunnan omistama alue, jossa on Attendo
Oy:n ja Essote Ky:n järjestämänä eritasoista palveluasumista eri
asumispalveluyksiköissä. Alueella on kunnan ja vanhustentalosäätiön omimistamia
vuokra-asuntoja. Alueella toimii vammaisten palveluyksikkö Keto ja vammaisten
asuntola. Alueella on monta toimijaa ja alueesta on muodostunut keskeinen
ikääntyvien ihmisten asumisalue. Aluetta kutusutaan entisen vanhainkodin alueeksi,
ikääntyvien kampukseksi tai selitetään muuten aluetta tunnistettavaksi. Jokaisella
toimintayksiköllä on oma nimensä; Männikkö Kuulela, Annin ja Oton tupa,
palvelukeskus Keto jne.
Alueella tapahtuva hoivatoiminta sai alkunsa, kun maanomistaja Mauno
Puolakan maa-ala siirtyi kunnalle vanhainkodin rakentamista varten kauppakirjan
ehdoissa rajattiin maa-alan käyttöä. Nyt alueen toiminta on laajaa ja palvelee suurta
joukkoa kangasiemeläisiä ikääntyviä ihmisiä, kuten kauppakirjassa on tarkoitettu.
Vanhus ja vammaisneuvostolle on tullut alueella asuvan henkilön toivomus nimetä
koko alue virallisesti Puolakan kankaaksi. Alueen nimeämisellä saadaan alueesta
yhtenäinen ja Puolakan kankaaksi kutsuminen kunnioittaa lahjoituksen antajan
muistoa. Rakennusten nimeämisessä ei alueen historiaa ole huomioitu, joten
lahjoittajan mukaan alueen nimeäminen on perusteltua. Alueen voisi nimetä
seuraavassa alueella olevan kaavan käyttöönotto vaiheessa, mutta jo ennen virallista
nimeämistä kunta voisi omalla päätöksellään ottaa uuden nimen käyttöön.

Ehdotus
Vanhus ja vammaisneuvosto käsittelee kuntalaisen toivomusta aloitteena ja
keskustelee koko alueen nimeämisestä Puolakan kankaaksi. Tarvittaessa vanhus- ja
vammaisneuvosto vie aloitteen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että Puolakan nimi on syytä
säilyttää alueella. Ritva Alanteen ehdotuksesta neuvosto esittää alueen nimeksi
Puolakan Rinne. Nimiehdotus viedään kunnahallituksen käsitttelyyn.
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Lisäksi neuvosto esittää kunnahallitukselle toivomuksen, että Puolakan rinne -alueelle
laaditaan selkeä opaskartta, johon eri asumiskohteet ja toimijat merkitään nimittäin.
Toimipisteiden nimikyltit, yhteystiedot ja opaskartta muodostaisivat edustavan
kokonaisuuden alueen julkisivulla.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 145
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on saanut kuntalaiselta toivomuksen
nimetä ns. vanhainkodin alue entisen maanomistajan Mauno Puolakan mukaan.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää aloitteena
kunnanhallitukselle, että se nimeää alueen Puolakan Rinteeksi ja alueelle laaditaan
selkeä opaskartta, johon eri asumiskohteet ja toimijat merkitään nimittäin.
Toimipisteiden nimikyltit, yhteystiedot ja opaskartta muodostaisivat edustavan
kokonaisuuden alueen julkisivulla.

Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnahallitus siirtää asian Teknisen toimen valmisteluun.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote ky, Vaalijan ky, Attendo, vanhustentalosäätiö, Sosfix
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§ 146
Suur-Savon sähkön yhtiökokous 1.6.2021
KNGDno-2019-742
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu_Suur-Savon Sähkö Oy.pdf
Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 1. kesäkuuta 2021 klo 10:00 Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin
Kamarimusiikkisalissa, os Sointukatu 1, Mikkeli. Valtuutusten tarkastus alkaa samassa
paikassa klo 9:15.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen
mukaisesti lauantaihin 29.5.2021 klo 11:00 mennessä osoitteessa www.sssoy.fi
/yhtiökokous.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi
ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten sekä nimeää yhtiökokousedustajan.
Päätös
Kunnanhallitus nimeää Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen
yhtiökokousedustajaksi Tapani Nykäsen.
Tiedoksi
Suur-Savon sähkö Oy
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Kunnanhallitus, § 38,08.02.2021
Kunnanhallitus, § 147, 24.05.2021
§ 147
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2021-57
Kunnanhallitus, 08.02.2021, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteenä nro 1 on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja
Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen nro 1 mukaisesti lisäavustuksen hakijalle.
Päätös
Kunnanjohtajan päätöksessä tekemä muutosehdotus: asia valmistellaan uudelleen
seuraavaan kokoukseen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.05.2021, § 147
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 testamenttirahasto_2021_R.J_lisähakemus.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Avustuksen hakija on toimittanut kuntaan päivitetyn hakemuksen. Liitteenä nro 1 on
salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja Essoten vanhus- ja
vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen nro 1 mukaisesti lisäavustuksen hakijalle.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy tehtyä lisäavustusta, sillä hakemus ei täytä
Leena Reinikaisen testamenttirahaston myöntämisperusteita.

Kangasniemi
Kunnanhallitus
Tiedoksi
hakija, Essote, Marja Iikkanen

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021
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§ 148
Kunnanvaltuuston 17.5.2021 kokouksen päätösten täytäntöönpano
KNGDno-2020-601
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja
96 § mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.3.2021 käsitellyt seuraavat pykälät:
§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 18 Pöytäkirjan tarkastus
§ 19 Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 20 Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2021
§ 21 Puulan alueen yleiskaavamuutokset
§ 22 Itä- Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen
§ 23 Tilinpäätös 2020
§ 24 Arviointikertomus vuodelta 2020
§ 25 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
§ 26 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 27 Osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2021 / Taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
§ 28 Kangasniemen kunnan konserniohje 2021
§ 29 Kunnanjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen
§ 30 Valtuustoaloitteet 2020
§ 31 Muut asiat
§ 32 Henkilöstöraportti 2020
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 17.5.2021 tehdyt
päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt
toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne
pannaan täytäntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus
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§ 149
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM
talouspäällikkö
Asiakaspäätös:
§ 1 ERÄIDEN MAKSUSAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOHIN, 19.05.2021
Yleispäätös:
§ 5 Kuntatodistusten hyväksyminen, 19.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 6.5.
-20.5.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus
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§ 150
Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset
KNGDno-2020-602
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen
päättämän asian.
Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä,
jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on
tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännössä mainittuja
kunnanjohtajan, toimialajohtajan ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia
henkilöstöasioita.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-,
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain
mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia
opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 4.5.2021 ja 18.5.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakuta 21.5.2021
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
24.05.2021

12/2021

§ 151
Muut asiat
KNGDno-2020-603
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnanhallitukselle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§134, §135, §136, §138, §140, §141, §145, §146, §148, §149, §150, §151
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Kangasniemi
Kunnanhallitus
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Oikaisuvaatimus
§137, §142, §143, §144, §147
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.
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Oikaisuvaatimus
§139
Oikaisuvaatimusohje
Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

