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Saapuvilla olleet jäsenet
Susanna Pirttiaho, puheenjohtaja
Henna Albrecht
Pasi Hänninen, varajäsen
Maisa Juntunen
Kaija Koskinen
Terttu-Liisa Lindholm, saapui 13:45
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Muut saapuvilla olleet
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Arto Tommola, varajäsen
Timo Tulla, varajäsen
Tommi Vehmala

Allekirjoitukset

Susanna Pirttiaho
Puheenjohtaja

Päivi Paappanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.10.2022

14.10.2022

Tero Marttinen

Jouni Rossi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 14.10.2022.
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§ 108
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 109
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 14.10.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana maanantaina 17.10.2022. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Jouni Rossi.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Marttinen ja Jouni Rossi.
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Kunnanhallitus, § 135,06.06.2022
Tekninen lautakunta, § 50,13.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 100,16.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 110, 14.10.2022
§ 110
Talousarvio 2023
KNGDno-2022-250
Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 135
Valmistelijat / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Ohje_talousarvion_2023_ja_taloussuunnitelman_2024_2025.pdf
Kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta säädetään kuntalain (410/2015)
110 §:ssä.
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä vastuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa
päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kunnan talousarvion valmistelu kuuluu kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaisesti
kunnanhallituksen tehtäviin, Valmisteluun osallistuvat kunnan toimielimet ja
viranhaltijat omilla tehtäväalueillaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta.
Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kunnanhallituksen ja
valtuuston käsiteltäväksi talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-
2025.
Ohjeet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025
laadintaohjeen ja valtuuttaa talous- ja hankepäällikön tarvittaessa tekemään
asiakirjaan teknisluontoisia korjauksia.
Päätös
Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana tämän pykälän
esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 13.09.2022, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 kp_090922.pdf
2 Tekniset palvelut, budjetti 2023_090922.pdf
3 Tekninen osastoittain 120922 (1).pdf
Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2023.
Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus on 5 % ja
muiden menojen osalta otetaan huomioon yleinen taloustilanne. Talousarvioesitys
sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 714 t€. Toimintakuluja
budjettiesityksessä on 4 303 t€. Toimintakuluista puuttuu vielä palkkojen sivukulut n.
20% palkkakuiluista, eli noin 278 t € sekä entiset eläkemenoperusteiset maksut, joiden
suuruutta ei vielä tiedetä. Samoin talousarvioluvuista puuttuu vielä sisäiset erät.
Vuoteen 2022 verrattuna merkittävimpiä muutoksia ovat sähköenergian hinnan
nousu ja yleinen kustannustason nousu.
Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia
viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattuna 150 t€.
Rakennus- ja aluetekniikka
Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.
Hyvinvointialueen vuokriin voi tulla vielä muutoksia. Sisäisiä vuokria tullaan vielä
tarkistamaan.
Sähkön hinnan korotus on merkittävästi lisääntynyt kustannuserä. Jätehuolto ja
vartiointipalvelut ovat kallistuneet.
Resursseista on vähennetty 0,5 htv kiinteistötyöntekijä. 0,5 htv siirtyi tietohallintoon.
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi niihin lisätty määrärahaa.
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Päiväkodin laajennuksen vuoksi henkilöstömäärä lisääntyi 2 htv.
Vesihuoltolaitos
Ei merkittäviä muutoksia toimintaan.
Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään joulukuussa 2022.
Sähköenergian hinnan korotus lisää menoja.
Talousarvioon lisätty 0,5 htv osa-aikaisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tilalle
tarvitaan uusi työntekijä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja
esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Kierros 1 sivistys kustannuspaikoittain.pdf
Sivistys- ja hyvinvointitoimen esimiehet ovat valmistelleet alustavan
talousarvioesityksensä vuodelle 2022 ulkoisten menojen osalta. Menoissa ei ole
mukana palkkojen sivukuluja.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vastuualueiden esitykset kyseisten menojen osalta
ovat esitetty liitteessä. Yksittäisten palvelualujeiden osalta talousarvioesityksessä on
tarpeen tuoda esille seuraavat seikat:
Hallinto- ja lautakuntapalvelut
Hallinto- ja lautakuntapalvelut sisältävät mm. Seutuopiston ja Mikkelin Musiikkiopiston
yhteistoimintaosuudet. Talousarvioesityksessä on Seutuopiston maksuosuutta
150 000 €. Mikkelin musiikkiopiston maksuosuus on talousarvioesityksessä 45 000 €.
Avustuksia esitetään on 60 000 €. Avustusten osalta on keskusteltu Kangasniemen
Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävän tulevan yhteistyösopimuksen ja siihen
tarvittavien varojen siirtämisestä kunnanjohtajan hallinnoitavaksi.
Varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatuksen budjettiesitykseen sisältyvät voimassa olevan varhaiskasvatuslain
mukaiset henkilöstömitoitukset sekä Kalliolan päiväkodin laajennuksen ja yhden
lisäryhmän toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Varhaiskasvatuksen menoissa on
otettu huomioon nykyinen apulaisjohtajajärjestely.
Opetus
Opetuksen vastuualueen talousarvioesitys on laadittu toiminnassa olevan
kouluverkon mukaisesti.
Vapaa-aika
Vapaa-ajan vastuualueen toimintamenot on suunniteltu olemassa olevan
toimintarakenteen mukaisesti. Nuorisotyön osalta palkkoihin on tehty pienehkö
varaus nuorisotyöntekijää varten.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan
talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päättää kokouksessa käytävän
keskustelun perusteella Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään
tulevaan yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä
kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa
kokouksissa.
Päätös
Kaija Koskinen, ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta pykälän
käsittelyn ajaksi. Tosiasiallinen syy: Kaija Koskinen on asianosainen.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 alustavan
talousarvioesityksen ulkoisten menojen osalta sekä päätti kokouksessa
jatkaa keskustelua Kangasniemen Musiikinystävät ry:n kanssa tehtävään tulevaan
yhteistyösopimukseen ja siihen liittyvään talousarviovaraukseen liittyvistä
kysymyksistä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset käsitellään seuraavissa
kokouksissa.
Esteellisyys
Kaija Koskinen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 110
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Talousarviokirja 2023 - sivistys- ja hyvinvointitoimi.pdf
Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa on laadittu toimialalle kuntastrategiasta
johdetut tavoitteet. Yksilöidyt tavoitteet koskevat sivistys- ja hyvinvointitoimen
hallintöä, varhaiskasvatusta, alakouluja, yläkoulua, lukiota sekä vapaa-aikatoimea.
Tavoitteet on esitetty liitteessä.
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Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointitoimen toiminnalliset
tavoitteet talousarviovuodelle 2023.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutettiin stilisoimaan
tekstiä siten, ettei olennainen sisältö muutu.
Tiedoksi
varhaiskasvatusjohtaja, alakoulujen rehtori yläkoulun ja lukion rehtori,
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§ 111
Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2022 oppilasennusteen perusteella
KNGDno-2022-381
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 20.9.2022.pdf
2 Vuojalahden koulu_ennuste 20.9.2022_oppilaaksiottoalueen oppilaat.pdf
Kangasniemen kunnanvaltuuston päätös 23.11.2020 § 46 edellyttää, että
kouluverkkoa tarkastellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa vuosittain 20.9.
tehtävään tilastointiin liittyvän oppilasennusteen perusteella.
Kunnanvaltuuston päätöksessa todetaan edelleen, että mikäli alakoulun
oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20
oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen
ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella.
Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista
seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta. Mikäli
oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20
oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten
sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.
Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu 20.9.2022 mukainen oppilasennuste,
joka on oheistettu esityslistan liitteeksi. Oppilasennusteesta käy ilmi, että Vuojalahden
koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna ja tulevina lukuvuosina alle 20 koulun oman
oppilasalueen oppilasta. Näin ollen asian käsittelyä on jatkettava ja koulun
oppilasmäärää on tarkasteltava uudelleen 31.12.2022 tilanteen mukaisesti ja asia on
tuotava uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu
käsittelemään asiaa uudelleen tammikuussa 2023.
Päätös
Roope Pylvänäinen esitti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei tarkastele uudelleen
Vuojalahden koulun lakkauttamista tammikuun 2023 kokouksessa, koska Vuojalahden
koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä ei ole laskenut alle valtuuston asettaman
alle 20 oppilaan rajan.
Susanna Pirttiaho, Henna Albrecht, Jouni Rossi, Kaija Koskinen, Maisa Juntunen, Tero
Marttinen ja Pasi Hänninen kannattivat Roope Pylvänäisen esitystä.
Terttu-Liisa Lindholm saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13.45 ja
kannatti myös Roope Pylvänäisen esitystä.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Roope Pylvänäisen
esityksen.
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 103,16.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 112, 14.10.2022
§ 112
Kangasniemen lukion kansainvälinen yhteistyö Finest Future Oy:n kanssa
KNGDno-2022-353
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 16.09.2022, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest
Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi
Kangasniemen lukioon. Asiaa on käsitelty 19.8.2022 Peter Vesterbackan ja hänen
edustajiensa vieraillessa Kangasniemellä. Ajatuksena olisi ottaa pieni määrä
ulkomaisia opiskelijoita jo kuluvan lukuvuoden 2022 – 2023 aikana Kangasniemen
lukioon. Sittemmin asiaa on käsitelty myös Kangasniemen lukion omissa kokouksissa
ja palavereissa.
Ennen yhteistyön aloittamista on selvitettävä muun muassa opiskelijoiden asumiseen
liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa kirjoilla oleviin
opiskelijoihin sekä kesken lukuvuoden saapuvien opiskelijoiden edellyttämä
resurssointi sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen
asioiden lisäksi on selvitettävä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön
periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus
kunnan saamiin valtionosuuksiin.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio selvittävät ulkomaisten
opiskelijoiden ottamiseen liittyvät asiat sekä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän
yhteistyön järjestelyt lautakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä ja tuovat asian
tuolloin lautakunnan päätettäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 112
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Finest Future -lukio-ohjelma.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
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2 Finest Future -lukio-ohjelma_taustaa.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kangasniemen kunnan ja Kangasniemen lukion edustajat ovat keskustelleet Finest
Future Oy:n kanssa yhteistyöstä ulkomaisten opiskelijoiden ottamiseksi
Kangasniemen lukioon. Asiaan liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa opiskelijoiden
asumiseen liittyvät kysymykset suhteessa kotimaasta saapuviin muissa kunnissa
kirjoilla oleviin opiskelijoihin sekä ulkomaisten opiskelijoiden edellyttämä resurssointi
sekä opetuksen että opiskelijahuollon näkökulmasta. Edellä mainittujen asioiden
lisäksi merkittäviä asioita ovat Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön
periaatteet ja siitä aiheutuvat kustannukset sekä opiskelijoiden ottamisen vaikutus
kunnan saamiin valtionosuuksiin.
Sivistys- ja hyvinvointitoimi ja Kangasniemen lukio ovat selvittäneet ulkomaisten
opiskelijoiden ottamiseen liittyviä asioita sekä Finest Future Oy:n kanssa tehtävän
yhteistyön järjestelyjä. Finest Future Oy:n kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää
sopimusta sekä kunnalta koulu- ja oppilaskohtaista rahoitusta ja oman toimensa
ohella toimivaa kansainvälisten asioiden koordinaattorin nimeämistä lukioon sekä sen
vaatimaa rahoitusta. Lisäksi on otettava huomioon suomen kieltä vieraana kielenä
käyttävien opiskelijoiden opettamiseen ja lukion opiskelijamäärän kasvuun liittyvät
resurssitarpeet. Vastaavasti jokainen lukiossa kirjoilla oleva lukio-opiskelija tuo
kunnalle valtionosuutta. Finest Future Oy:n yhteistyön kautta tulevien opiskelijoiden
asumiseen liittyvät kysymykset vaativat opetuksen järjestäjän ja lukion yhteistoimintaa
asumisen järjestämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että sivistys- ja
hyvinvointitoimi ja Kangasniemen Vuokratalot Oy toimisivat yhteistyössä opiskelijoille
sopivien asuntojen järjestämiseksi. Finest Future Oy.n käytännön mukaisesti
opiskelijat vastaavat itse asumisensa kustannuksista, mutta kunnalla on jo tällä
hetkellä mahdollisuus tukea muilta paikkakunnilta saapuvien opiskelijoiden asumista
avustuksin (Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.06.2020, § 59).
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointojohtajan solmimaan
yhteistyösopimuksen Finest Future Oy:n kanssa kansainvälisten opiskelijoiden
ottamiseksi Kangasniemen lukioon viimeistään lukuvuoden 2023 - 2024 alkaessa ja
velvoittaa lukion rehtorin valmistelemaan asiaa edelleen lukiokoulutuksen vaatimien
toimenpiteiden osalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
lukion rehtori
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 19,27.08.2021
Kunnanhallitus, § 215,06.09.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 112,19.11.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 20,18.02.2022
Kunnanhallitus, § 47,21.02.2022
Kunnanhallitus, § 71,28.03.2022
Kunnanvaltuusto, § 22,04.04.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 113, 14.10.2022
§ 113
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen
KNGDno-2021-610
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 27.08.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Lausuntopyyntö_Vaalijalan_kehyssuunnitelmasta_2022-2024.pdf
Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto pyrkii osaltaan turvaamaan ikääntyvien ja
vammaisten osallistamiseen julkishallinnon päätöksenteossa.
Vaalialan kuntayhtymä pyytää kunnilta lausuntoa vuosien 2021 -2024
kehyssuunnitelmasta. Sen tarkoitus on ohjeistaa Vaalialan toiminnan linjoja kyseisille
vuosille. Kehyssuunnitelmassa otetaan huomioon hallinnon ja lainsäädännön
muutokset ja uuden hyvinvointialueen perustaminen.
Kehyssyynnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja
todetaan, että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja, joka turvaa omalla
toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien
toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa 14 kunnassa 17 paikkakunnalla
laaja-alaisen ja osaavan toiminnan kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina
vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa
painottaa, että vaikka tulevaisuuden palvelurakenteessa toimintaa entisestään tullaan
keskittämään asiakkaan omaan toimintaympäristöön tulee palvelun olla laadukasta,
osaavaa ja kohtelun tasapuolista kaikissa palveluyksiköissä koko toiminta-alueella.
Tämä edellyttää henkilöstön osaamisen ylläpitoä ja lisäämistä ja yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa. Lisäksi Vaalialalla tulee itsellään säilyttää palvelun tuottamisen
kriteerit, ei niin, että muu toimija sanelee palvelutason. Neuvosto on aikaisemmin
ottanut kantaa palvelutason säilyttämisen puolesta (mm. kehitysvamma-
asuntoloissa Essotella on ollut pyrkimys lisätä kotipalvelua ja vähentää asuntolojen
omia ohjaajija).
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Nenonpellossa sijaitseva osaamis- ja tukikeskus on valtakunnallisestikin merkittävä,
joustava ja nopeasti toimintaansa muuttava yksikkö. Nenonpellon toimintaa on
jatkossakin pyrittävä kehittämään. Kehyssuunnitelmassa on osoitettu jo 30
Nenonpellon asiakaspaikan ja 35 muun asiakaspaikan Pieksämäellä vähenneen
vuodesta 2017. Lisäksi kapasiteetin ennakoidaan laskevan suunnitelmakauden aikana
20 asiakaspaikkaa. Vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa lausunnollaan painottaa, ettei
asiakaspaikkoja Nenonpellossa tiputettaisi. Hoidon ja kuntoutuksen tarve on
Suomessa lisääntynyt. Myös Vaalialan toiminta alueella. Pandemian kaikkia
vaikutuksia erityisryhmien pahoinvoinnin lisääntymiseen ei voida
osoittaa. Eristäytyminen lisää myös vammaisen pahoinvointia.
Vaalialan toiminta edellyttää erityisosaamista ja sitäkautta myös lisää maakunnan
elinvoimaa. Kilpailukykyisyys on ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnissa
tärkeää. Vaalialan kilpailukykyisyys monipuolisena työnantajana on turvattava
jatkossakin. Hyvin hoidettu talous ja asianmukaiset investoinnit turvaavat toiminnan
jatkumista. Talouteen kohdistuvia säästöjä ei pitäsi hakea asiakaspaikkoja
vähentämällä vaan verkostoitumisella ja yhteistoiminnalla muiden toimijoiden
kanssa. Vaalialan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää
hyvinvointirajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on
valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen edistää koko maakuntaa.
Mikkelin Seudun kehitysvammaiset ry:n Kangasniemen osasto on tutustunut Vaalialan
pyytämään lausuntopyyntöön kehyssuunnitelmastaan vuosille 2022 - 2024 ja haluaa
tuoda esille erityisesti asiakkiden ja omaisten näkökulman. Heidän mukaansa
- Vaalijalan laaja-alainen erityisosaaminen on turvattava Keski- ja Itä-Suomen
yhteistyöalueella
- Vaalialan antama ohjaus ja tuki vanhemmille ja huoltajille heitä askarruttavista
asioissa on erittäin tärkeää ja turvaa myös läheisten hyvinvointia,
- konsultoiva työote auttaa perheitä ja työntekijöitä, tämä työmalli tulee jatkossakin
säilyttää,
- asumispalveluiden tuottaminen auttaa nuoria aikuisia kehitysvammaisia
muuttamaan omaan kotiin, itsenäistymään ja selviytymään jatkossa taloudellisesti
kevyemmässä avopalvelumuodossa,
- palkkatason tarkistaminen voisi houkutella lisää ammattitaitoista työvoimaa,
-Sateenkaari koulun tärkeys korostuu jatkossakin, kun kunnat ovat säästötoimin
ajaneet alas oman pienryhmätoiminnan ja erityiskoulut,
- täsmä neuvonnan ja avun antaminen kunnissa oleville opettajille,
- palvelujen hinnat tulisi pitää kohtuullisina ja hinnoittelun alentaminen on hyvä asia.

Ehdotus
Neuvosto pyytää Kunnanhallitusta huomioimaan lausunnossaan, että Kangasniemen
Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää soteuudistuksessa Vaalialan valitsemaa neljää
päätavoitetta hyvinä ja selkeinä kokonaisuuksina jotka toteutuessaan turvaavat
Vaalialan toiminnan yhteistyöalueella. Lisäksi neuvosto
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toivoo nykyisen palvelutason säilyvän Vaalialan tarjomissa avopalveluissa (mm.
asuntoloiden ohjaajien säilyminen, ei ohjaajien korvaaminen kiertävällä
kotihoidolla),
Nenonpellon asiakaspaikoja ei saa vähentää tulevalla kaudella 20 vaan
kuntoutuksen, opetuksen, erityisopetuksen ja toisenasteen valmentavan
opetuksen asiakaspaikkoja on pyrittävä säilyttämään nykyisella tasolla.
henkilöstön osaamiseen on edelleen panostettava.
taloutta on jatkossakin hoidettava huolellisesti ja laadittava selkeät
investointiohjelmat.
Lisäksi neuvosto haluaa ottaa kantaa Vaalialan esittämiin erityiskysymyksiin:
Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden
vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja kokonaisvaltainenen
elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen
oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa.
Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä voisi
vahvistaa
oppimalla tuntemaan avainhenkilöt keskenään,
luomalla luonnollisia yhteydenottomuotoja mm. yhteisiä koulutuksia ja
yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja.
laatia yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä.
tehostetaan organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä ihmisten kesken.
Kun opitaan tuntemaan paremmin, niin palvelutkin sujuvat paremmin.
Sateenkaarikoulun oppilasjonoa voisi pyrkiä purkamaan siten, että lisättäisiin
yhteistyötä Valteri-koulun ja Moision sairaala koulun kanssa. Yhdessä voidaan
perustaa klinikkakoulu, joka kiertäisi kuntien perusopetuksen tukena ja pystyisi
luomaan kouluille matalan kynnyksen huililuokkia siten, että oppilaat, joilla on
oppimisvaikeuksia pääsevät kevyempään opetukseen ja keräämään voimia.
Mahdollisesti myös tunnistettaisiin helpommin erityisen tuen tarpeet ja esim.
autismikirjon häiriöt. Samalla varmistettaisiin, että perusopetuksessa osataan
antaa riittävää tukea ja apua erityisopetusta tarvitseville
erityislapsille. Onnistuneet koulukokemukset tekevät myös vammaisesta lapseta
tasapainoisemman aikuisen.
Vaalialan rooli valtakunnallisena toimijana olisi säilytettävä kaikin tavoin.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Kainulainen
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö_Vaalijalan_kehyssuunnitelmasta_2022-2024.pdf
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Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 6.9.2021 mennessä lausuntoa kehyssuunnitelmasta
vuosille 2022-2024. Kehityssuunnitelma on hyväksytty Vaalijalan yhtymäkokouksessa
16.6.2021.
Keväällä 2021 Vaalijalan palveluja ostettiin 17 eri maakunnasta. Vuoden 2021
palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 25 M€. Se on noin 37 % palvelujen
kokonaismyynnistä ja noin 60 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Palvelujen
ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2021): Pohjois-
Savo 36,2 %, Etelä-Savo 26,9 %, Keski-Suomi 11,6 %, Pohjois-Karjala 1,5 % ja muut
maakunnat 23,8 %. Vaalijalan hallitus antoi toukokuun 2021 suoritehintoihin 50 %
alennuksen koskien laitoskuntoutuksen palveluja. Alennus kohdistui niin jäsen- kuin
ulkokuntiin ja sen arvo oli noin 1,9 M€. Yhtymäkokous päätti lisäksi antaa 2,5 M€
ylijäämän palautuksen jäsenkunnille.
Tämä vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat:
1. Millaisia valtakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja Keski- ja Itä-Suomen
yhteistyöalueella (nykyinen KYS erva) voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa?
2. Millä tavalla vahvistetaan kuntien peruspalvelujen ja Vaalijalan erityispalvelujen
välistä yhteistyötä ja lisätään ennaltaehkäisevien palvelujen käyttöä?
3. Vaalijalan Sateenkaaren kouluun on oppilasjono, joka ylittää koulun kapasiteetin.
Mitä Vaalijala voisi tehdä kuntien koulujen tukemiseksi, jotta opetus siellä onnistuisi?
Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin. Samoin
jäljempänä olevaan soteuudistusarvioon. Hallitus päätti 26.5.2020, että vuoden 2022
laitoskuntoutuksen suoritehinnoittelussa huomioidaan, että 1 tason hinnoittelu
aikuisten palveluissa ei ole vastannut tuotantokustannuksia ja sitä nostetaan 12 € per
suorite. Tasojen 3-6 hintoja lasketaan 20 euroa per suorite aikuisten palvelujen
hinnastossa. Lasten ja nuorten palveluhinnasto säilyy ennallaan. Suoritteiden
hinnoittelun muutos nykyisellä asiakasrakenteella merkitsee noin 500 000 euron
tulojen vähennystä vuositasolla. Muiden vuoden 2022 suoritehintojen osalta
päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 22.9.2021.
Vaalijalan lausuntopyyntö ja kehityssuunnitelma ovat oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Kehyssuunnitelmassa osoitetaan Vaalialan tuottamien avopalveluiden merkitys ja
todetaan, että Vaaliala on merkittävä erityispalveluiden tuottaja, joka turvaa omalla
toiminnallaan kehitysvammaisten ja muiden vammaisten itsenäistymistä ja oikeuksien
toteutumista. Vaalialan tarjoama avopalvelu turvaa laaja-alaisen ja osaavan toiminnan
kehitysvammaisten päivätoiminnasta aina vammaisten itsenäiseen asumiseen saakka.
Kehitysvammaisten avopalveluun osalta on tärkeää esimerkiksi omaiselle annettava
tuki.
Merkittävä tavoite on myös oman erityisalansa ja erityisosaamisen kehittäminen
kehitysvammapalveluissa, esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten lasten ja
nuorten vaativa sijaishuolto, rikoksen tehneen kehitysvammaisen tai vammaisen
henkilön erityishuollon järjestäminen, vaativien autististen erityislasten ja - nuorten
arviointi ja kuntoutusjaksot sekä avopalvelu ja kuntouttavassa työtoiminnassa
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työskentelevien työkyvyn arviointiin osallistuminen vaativissa eläkeselvittelyissä.
Erityisen tärkeää on suunnitelman mukaisesti kasvattaa perhekeskeisen työn osuutta
ja varhaisen vaikuttamisen asemaa, koska tällä on merkitystä pitkällä aikavälillä
jatkuvan kustannusten kasvun taittamiseksi. Yhteistyö tulevalla hyvinvointialueella
tulee olla sujuvaa ja saumatonta, jotta voidaan tuottaa laadukkaat ja
kustannustehokkaat palvelut.
ICT-investoinneissa tulee huomioida jouheva tiedonsiirto Vaalijalan ja kuntayhtymien
/kuntien (hyvinvointialueiden) tietojärjestelmien välillä. Ennaltaehkäisevien palvelujen
käyttö lisääntyy, kun tiedonsiirto on saumatonta ja jatkuvaa. Asiakkaiden palveluiden
saatavuuden kannalta Itä-Suomelle on etua, että alueella toimii valtakunnallinen
erityispalveluiden tuottaja.
Osa asiakkaista tarvitsee vaativia erityispalveluja, jolloin on hyvä, että tarvittava
asiantuntemus sijaitsee lähellä asiakkaiden omaa ympäristöä. Palveluiden
tuottamistavoille on hyvä löytyä vaihtoehtoja jäsenkuntien alueella.
Kehitysvammaisten osalta tavoitteena on muodostaa selkeitä palvelukokonaisuuksia
ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota valtakunnan linjausten mukaisesti.
Ostopalveluina erityispalveluita voidaan ostaa palvelutarpeen arviointiin ja
palvelusuunnitelmaan perustuen.
Lasten koulunkäynti tulee turvata lähikouluperiaatteella, mutta akuutissa tilanteessa,
jossa lapsi tarvitsee laitosmuotoista tutkimusta ja kuntoutusta Nenonpellon
yksiköissä, koulunkäynti on tärkeää turvata Sateenkaaren erityiskoulussa.
Sateenkaaren koulun toiminnan ylläpitäminen ja ydinosaamisen kehittäminen on
jatkossakin tärkeää, ja sillä on oma paikkansa tulevassa palvelujärjestelmässä.
Toisaalta peruskuntien sivistystoimen ja Vaalijalan tulee sopia yhteistyörakenteesta,
jossa osaaminen ja konsultaatio kehitysvammaisen lapsen opetuksen järjestelyistä
toteutuu mahdollisimman joustavasti tarpeen mukaan. Tulevan hyvinvointialueen
tulee huolehtia vahvasta oppilaitosyhteistyöstä ja tarvittavan koulutuksen saamisesta
Etelä-Savon alueella, jotta voidaan turvata riittävä ja osaava henkilöstö alueen sosiaali-
ja terveydenhuollon palveluissa.
Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon kiinteistökustannusten
kasvun vaikutus tulevan hyvinvointialueen palvelujen tuotantomahdollisuuksiin.
Kiinteistöjen osalta on keskityttävä tukemaan Vaalijalan ydinosaamista vahvistavia
investointeja. Lisäksi kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi on erittäin tärkeää,
ettei Vaalijalan kuntayhtymän talouteen synny alijäämiä ja että kustannusten kasvua
saadaan hillittyä.
Kunnanhallitus yhtyy Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvoston näkemyksiin
kehityssuunnitelmasta mm. seuraavilta osin:
Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueella pitää turvata alueen asiakkaiden
vaativien palvelutarpeiden toteuttaminen ja kokonaisvaltainen
elämänlaadun parantaminen. Vaalialan toiminnalla voidaan turvata vammaisen
oikeudet hyvään ja laadukkaaseen palveluun kaikissa elämän vaiheissa.
Kuntien peruspalveluiden ja Vaalialan erityispalveluiden välistä yhteistyötä tulee
vahvistaa
luomalla mm. yhteisiä koulutuksia ja yhteisiä kokonaisvaltaisia palvelupolkuja
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laatimalla yhdessä suunnitelmia ennaltaehkäisevien toimintamallien käytöstä
Lisäksi Vaalijalan toiminnan turvaamisessa on erittäin tärkeää säilyttää uusien
hyvinvointialueiden rajojen ylimenevien palveluiden ostaminen. Vaalialan toiminta on
valtakunnallista ja valtakunnallisen toiminnan turvaaminen palvelee koko maakuntaa.
Päätös
Jaana Laukkarinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän
on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai
vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4).
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Jaana Laukkarinen

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 19.11.2021, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Vaalijalan kuntakokouksessa 28.10.2021 kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius piti
esityksen Sateenkaaren erityiskoulun tulevaisuudesta. Fritiuksen mukaan Uusi
kuntayhtymä tarvitaan kahdesta syystä: perusopetus ei ole sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei tunnista perusopetusta.
Perusopetuslaki ei taas tunnista sanaa hyvinvointialue, koska se on uusi
organisaatiomuoto. Hyvinvointialue on organisaatio, joka ei voi sotelain mukaan
järjestää perusopetusta. Näin ollen nykyinen organisaationrakenne, joka on toiminut
kauan, 1970-luvun puolivälistä lähtien, pitää Fritiuksen mukaan purkaa. Siksi tarvitaan
uutta kuntayhtymää. Asiaa on pohdittu yhdessä KPMG:n kanssa, miten se voisi
järkevimmin tapahtua. Se toimisi niin, että Vaalijalan nykyinen kuntayhtymä jaetaan
kahteen osaan, jolloin nykyiseen kuntayhtymään jää sotepalvelut eli suurin osa
toiminnasta ja uuteen kuntayhtymään tulee soten ulkopuolinen toiminta. Uuteen
kuntayhtymään osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua myös muita
kuntia kuin nykyisen Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat. Vaalijalan kuntayhtymä
pyytää kunnilta alustavia kannanottoja asiaan 19.11.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta totetaa alustavana kannanottona Sateenkaaren
koulun toiminnan jatkumiseen liittyen seuraavaa: Sateenkaaren erityiskoululla on
alueellisesti merkittävä tehtävä, jonka jatkuminen on perusteltua myös
hyvinvointialueen perustamisen jälkeen. Toiminnan jatkumisen kannalta ensisijainen
malli on tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja näkemysten mukaan koulun
nykyisen toiminta-alueen kuntien muodostama vapaaehtoinen kuntayhtymä.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

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

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

1 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022.pdf
2 Sateenkaaren_koulu_budjetti 2023.pdf
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on 18.2.2022 kokouksessaan § 22 käsitellyt
Sateenkaaren koulun tulevaisuutta ja vastaa Pieksämäen kaupungin esittämiin
Sateenkaaren koulun tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin seuraavasti:
1) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi alustavasti, että Kangasniemen kunnan on
perusteltua liittyä perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Näkemys
perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia palveluita, joiden
hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua, minkä lisäksi
Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista hyödyntää myös
kunnan oman toiminnan tukena.
2) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta arvioi, että asian tausta on esitetty perustellusti ja
että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta saattaa asian edelleen kunnanhallituksen tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.10.2022

9/2022

24 (44)

Kangasniemen kunta hyväksyy alustavasti esityksen siitä, että se voi liittyä
perustettavan uuden kuntayhtymän jäsenkunnaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että
perustettavan kuntayhtymän hallintomalli on mahdollisimman kevyt ja se toimii
kustannustehokkaasti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

1 Sateenkaaren koulun budjetti 2023_luonnos 15.3.2022.pdf
2 Siirtyvät varat ja peruspääoma 1.8.2022_luonnos 15.3.2022
Pieksämäen kaupungin aloitteesta Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilta ja
Sateenkaaren koulun palveluita käyttäviltä kunnilta on tiedusteltu heidän
näkemystään Vaalijalan kuntayhtymän jakautumiseen ja uuden kuntayhtymän
(Sateenkaaren koulun kuntayhtymän) perustamiseen sekä näihin toimenpiteisiin
liittyviin asiakirjoihin ja päätöksentekojärjestykseen.
Pieksämäen kaupunki on pyytänyt kuntia käsittelemään ja päättämään
asiakokonaisuudesta päivitettyjen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti 29.4.2022
mennessä.
Asian tausta on seuraava:
Vaalijalan kuntayhtymän Sateenkaaren koulu ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoa eikä
siirry siten hyvinvointialueille. Koulun toiminnan tulevaisuuden järjestelyvastuu on
Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnilla (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta, 616/2021, 20 § 3 mom).
Vaalijala on tunnustellut jäsenkunniltaan mahdollisuutta perustaa uusi kuntayhtymä.
Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen edellyttää mukaan lähteviltä
kunnilta sen perussopimuksen hyväksymistä. Kun uusi kuntayhtymä on perustettu,
nykyisestä Vaalijalan kuntayhtymästä irrotetaan kuntalain 62 b:n mukaisella
jakautumisella Sateenkaaren koulun toiminta, ja siihen liittyvä henkilöstö ja varat.
Vaalijalan kuntayhtymä harjoittaisi edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja
sillä olisi siihen liittyvät varat, velat ja henkilöstö.
Uuden kuntayhtymän perussopimuksen lisäksi kunnille esitetään Vaalijalan
kuntayhtymän jakautumissuunnitelma, josta ilmenevät perustettavan kuntayhtymän
siirtyvä tase ja henkilöstö. Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022 ja sen toiminta,
varat, velat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille.

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.10.2022

9/2022

25 (44)

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus on päättänyt esittää yhtymäkokoukselle
leasingsopimuksen päättämistä. Uusi kuntayhtymä ryhtyy ylläpitämään Sateenkaaren
koulun toimintaa. Osana jakautumista Vaalijalan kuntayhtymästä siirtyisi henkilöstöä
liikkeenluovutuksella uuteen kuntayhtymään noin 30 henkilöä.
Sateenkaaren koulun irrottaminen osittaisjakautumisella on jäsenkuntien
päätöksentekoon kuuluva järjestely, ja jäsenkunnilla on velvollisuus päättää
vaadittavista toimenpiteistä, joilla Sateenkaaren koulun toiminta irrotetaan Vaalijalan
kuntayhtymästä edellä viitatun sote-voimaanpanolain mukaisen velvollisuuden
täyttämiseksi. Mikäli Sateenkaaren koulun toimintaa ei olla eriytetty Vaalijalan
kuntayhtymästä, Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnat laiminlyövät velvollisuutensa
laissa säädetyn toimenpiteen toteuttamisesta.
Järjestelystä ja toiminnan siirrosta uuteen kuntayhtymään ei seuraa välittömiä
taloudellisia vaikutuksia Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunnille, koska
hyvinvointialueuudistuksessa Vaalijalan kuntayhtymän toiminta siirtyy varoineen ja
velkoineen hyvinvointialueelle. Uuteen kuntayhtymään voi liittyä myös muita kuin
Vaalijalan jäsenkuntia ja kaikkien jäsenkuntien ei tarvitse kuntayhtymään liittyä.
Kuntayhtymä tarjoaa palveluja jäsenkuntiensa lisäksi myös muille kunnille sovittavin
hinnoin.
Perussopimusluonnos lähtee siitä, että kuntayhtymässä on vain yhtymähallitus.
Kuntalain mukaan silloin jäsenkunnat päättävät hallituksen jäsenten valinnasta,
tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille
yhtäpitävin päätöksin. Muu yleishallinnollinen päätöksenteko kuuluu hallitukselle.
Hallituksessa on viisi jäsentä. Uuden kuntayhtymän kunnilta kannettava peruspääoma
tulee olemaan pieni, 1000 euroa per jäsenkunta. Uuden kuntayhtymän taloudellista
tilannetta ja kantokykyä kuvaavat liitteet 3A ja 3B.
Kunnilta vaadittavat päätökset ja suunnittelun järjestelyn pääasialliset vaiheet ovat
seuraavat:
Kuntalain mukaisesti uuden kuntayhtymän jäsenkuntien tulee valtuustoissaan
hyväksyä uuden kuntayhtymän perustamissopimus (liitteessä 1) sekä
jakautumissopimus (luonnos liitteenä 2).
Uuden kuntayhtymän jäsenkunnat voivat siten samassa valtuuston kokouksessa
päättää: 1) Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä ja kunnanjohtajan
valtuudesta allekirjoittaa lopullinen perussopimus (sopimukseen päivitetään kuntien
hyväksynnän jälkeen jäsenkunnat), 2) Jakautumissopimuksen hyväksymisestä
Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä.
Valtuustot valtuuttavat sekä Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän
yhtymähallitukset viimeistelemään ja allekirjoittamaan jakautumissopimuksen, kun
uusi kuntayhtymä on perustettu.
Niiden Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien, jotka eivät tule uuden kuntayhtymän
jäseniksi, tulee valtuustossa päättää jakautumissopimuksen hyväksymisestä Vaalijalan
kuntayhtymän osalta.
Uuden kuntayhtymän osalta perussopimus hyväksytään yksimielisesti siihen jäseniksi
tulevien kuntien toimesta. Mikäli kunta on tehnyt jo päätöksen olla osallistumatta
perustettavaan kuntayhtymään, ei uutta päätöstä siitä asiasta tarvita.
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Jakautumissopimuksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Järjestelyn vaiheet:
1) Jäsenkuntien hallitukset päättävät esittää valtuustolle:
a. Uuden kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymistä, ja/tai;
b. Jakautumissopimuksen hyväksymistä uuden kuntayhtymän osalta, sekä
c. Valtuutuksesta uuden kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus
sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
d. Uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäsenet sekä heidän
henkilökohtaisen varaedustajan nimeäminen. Yhden toimielimen kuntayhtymässä
toimielimeen ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden vaatimusta. Tasa-arvolakia
noudatetaan.
e. Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen hyväksymistä.
f. Valtuutuksesta Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle viimeistellä jakautumissopimus
sekä allekirjoittaa jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
2) Jäsenkuntien valtuustot päättävät edellä mainituista asiakokonaisuuksista
jäsenkuntien hallitusten esitysten pohjalta.
3) Jäsenkunnat ilmoittavat Pieksämäen kaupungille päätösten sisällön.
4) Jäsenkunnat ilmoittavat päätösten lainvoimaisuustiedot.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
a) Hyväksyy uuden kuntayhtymän perussopimuksen.
b. Hyväksyy jakautumissopimuksen uuden kuntayhtymän osalta, sekä
c. Valtuuttaa uuden kuntayhtymän
hallituksen viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä
allekirjoittamaan jakautumissopimus Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden
kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on perustettu.
d. Nimeää ehdokkaansa uuden kuntayhtymän jäsenkunnan hallituksen jäseneksi sekä
tämän henkilökohtaisen varaedustajan.
e. Hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntana jakautumissopimuksen.
f. Valtuuttaa Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen
viimeistelemään jakautumissopimuksen sekä allekirjoittamaan jakautumissopimuksen
Vaalijalan kuntayhtymän ja uuden kuntayhtymän välillä, kun uusi kuntayhtymä on
perustettu.
Päätös

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.10.2022

9/2022

27 (44)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 04.04.2022, § 22
Liitteet

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

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 113
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Hallintosääntöluonnos_20.9.2022.pdf
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Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Kuntayhtymän_avaava _tase 1.1.2023_luonnos.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Perussopimus_28.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Saatekirje_uusi_kuntayhtymä_28.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Sateenkaaren koulun_budjetti 2023_20.9.2022.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Vaalijalan kuntayhtymä purkautuu hyvinvointialueen aloittaessa vuodenvaihteessa
2022/2023. Vaalijalan kuntayhtymän toimintaan on sisältynyt Sateenkaaren
erityiskoulussa annettava perusopetus erityisen tuen tarpeessa olevile lapsille ja
nuorille. Alueen kuntien velvollisuutena on edelleen tuottaa lasten ja nuorten kannalta
tarpeelliset perusopetuksen palvelut. Näin ollen Sateenkaaren koulun toimintaa on
pyritty jatkamaan uusi kuntayhtymä perustamalla. Vaalijalan kuntayhtymän
purkautuminen ei ole kuitenkaan ollut riidatonta, joten Sateenkaaren koulun
kuntayhtymän perustaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla ja meneillään on uusi
yritys Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustamiseksi. Pieksämäen kaupunki on
ollut asiassa aloitteellinen ja lähettänyt asiaan liittyvät asiakirjat niihin kuntiin, jotka
ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä Sateenkaaren koulun kuntayhtymään jo aiemmin.
Liittyminen uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään edellyttää kunnanvaltuuston
päätöstä ja sitä edeltävää kunnanhallituksen käsittelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kannattaa liittymistä uuteen Sateenkaaren koulun
kuntayhtymään. Näkemys perustuu siihen, että Sateenkaaren koulu tuottaa sellaisia
palveluita, joiden hankkiminen muuten kuin kunnan itse tuottamana on perusteltua,
minkä lisäksi Sateenkaaren koululla on erityisosaamista, jota on mahdollista
hyödyntää myös kunnan oman toiminnan tukena. Lisäksi lautakunta arvioi, että asian
tausta on esitetty perustellusti ja että luonnosasiakirjat ovat asianmukaisesti laaditut.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus
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§ 114
Sivistystoimen tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksut 2023
KNGDno-2016-434
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 TILOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET JA HINNAT 1.3.2022 alkaen.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kangasniemen kunnan tilojen ja liikuntapaikkojen käyttämisestä perittävät maksut
ovat vahvistettu viimeksi 1.3.2022. Asiakirja on oheistettu esityslistan liitteeksi.
Sittemmin tilojen ylläpidon kustannustaso on noussut huomattavasti. Näin ollen
tilojen ja liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottaminen vuoden 2023 alusta on
perusteltua. Käyttömaksujen korottaminen edellyttää laaja-alaista kokonaisharkintaa,
koska myös käyttäjien elinkustannukset ovat nousseet ja tilojen käytöllä on merkittävä
välillinen vaikutus eri väestöryhmien hyvinvointiin.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että toimialoilla valmistellaan esitys tilojen ja
liikuntapaikkojen käyttömaksujen korottamisesta ja että esitys tuodaan
päätöksentekoa varten seuraavaan lautakunnan kokoukseen marraskuussa 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kirjaston johtaja, liikuntasihteeri, rehtorit
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 15,02.06.2022
Kunnanhallitus, § 197,05.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 115, 14.10.2022
§ 115
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
KNGDno-2022-241
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 02.06.2022, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista määrittää luvussa 2 kunnan yleiset velvoitteet. § 5 sisältää kunnille
asetetun velvoitteen laatia suunitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelma
on eri asia kuin kuin kunnassa laadittavana oleva terveydenhuoltolain 12 §:n 1
momentissa mainittu hyvinvointikertomus.
Ikääntyvän väestön tueksi tarkoitettua sunnitelmaa edellytetään laissa seuraavasti:
"Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista
suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava
valtuustokausittain."
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on tehnyt kyselyn Etelä-Savon
ympäristökuntiin onko vastaavaa suunnitelma muissa kunnissa laadittu. Puumalan
kunta ilmoittaa, että heillä suunnitelma on laadittu ja sitä pävitetään säännöllisesti.
Puumalassa suunnitelman valmistelu aloitettiin järjestämällä Ikääntyneille foorumi,
jossa he ovat tuoneet kehittämiskohteita esille. Foorumissa on ollut mukana kaikki ne
tahot, jotka järjestävät ikääntyneiden palveluja ja infraa. Puumalan kunnan vanhus- ja
vammaisneuvosto osallistui suunnitelman laatimiseen. Sekä hvyinvointilautakunta,
että kunnahallitus käsittelivat suunnitelman. Lain mukan valtuusto päättää
suunnitelmasta.
Suunnitelma ohjaa kuntakohtaisen palveluiden kohdentamista ikääntyvälle väestölle
ja suunnitelman laatimisessa on mietittävä toteutettavia prosesseja.
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat saavat
henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman jolla heidän henkilökohtaiset
palveluntarpeensa pystytään hoitamaan Essoten toimesta. Kunnan alueella asuu
kuitenkin ikääntyviä vanhuseläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä yksin tai yhdessä
puolisonsa kanssa, jotka eivät ole terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluiden
piirissä automaattisesti.
Kangasniemen kunnassa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ikääntyvän väestön
tueksi. Esimerkkinä ikääntyvien asumiseen liittyvät ratkaisut. Asuminen vaatii
palveluiden kartoittamista ja kaikkien mahdollisuuksien esiinnostamista ikääntyvälle
väestölle. Essoten palvelut kattavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
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järjestämisen. Kotona asumisen tukena on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ratkaisut
ja lääkärien etävastaanotot. Välimuotoinen asumispalvelu toteutetaan yksityisten
toimijoiden toimesta. Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää ja ylläpitää ennaltaehkäisevää
ja virkistystä lisääviä palveluita kunnan ikääntyvälle väestölle siten, että kotona yksin
asuminen mahdollistuu.
Toimenpiteet ovat hajallaan ja eri toimijoiden tuottamia. Kuntalaisen on vaikea
löytää hajautettuja palveluita. Kunnassa ole olemassa suunnitelmaa kuinka
ikääntyville kohdistettua toimintaa tulisi kehittää. Kunnan alueella vanhuseläkkeen ja
ikäihmisen statuksen saa joka vuosi uusi ikääntyvien ryhmä. Olisi kaikkien etu, jos
kunnassa laadittaisiin lain edellyttämä suunnitelma, josta selviäsi kaikki ne palvelut
jota kunnan alueella kunta itse, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat ikääntyvälle
antaa. Hyvin laadittu suunnitelma vastaa myös tiedon tarpeeseen ja ennakointiin,
siten, että eri ikääntyvien ryhmiin kuuluville henkilöille voidaa kohdistaa juuri heille
sopivia palveluita. Varautuminen ja palveluiden etukäteissuunnittelu on mahdollista
kunnan muun suunnittelun yhteydessä. Suunnitelma ohjaisi kunnan kaikkia toimijoita
kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää
toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa. Lain edellyttämän suunnitelman laatiminen ja ylläpito
kuuluu kunnissa hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin.
Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön
tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta ja laatii asian tiimoilta
päätösehdotuksen kokouksessa.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että hyvinvointikertomusta laativa työryhmä
laatisi myös lakisääteisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi esim.
Puumalan mallin mukaisesti ja esittää, että kunnahallitus osoittaisi asian sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan tehtäväksi. Neuvosto muistuttaa, että Pia Kärkkäinen-
Hannikaisen laatima palveluopas (ESSOTE) kattaa erinomaisesti hyvinvointitoiminnan
palvelut, mutta ei itsessään ole riittävä suunnitelmaksi.

Kunnanhallitus, 05.09.2022, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 §15 käsitellyt lain
edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista määrittää luvussa 2 kunnan yleiset velvoitteet. § 5 sisältää kunnille
asetetun velvoitteen laatia suunitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelma
on eri asia kuin kuin kunnassa laadittavana oleva terveydenhuoltolain 12 §:n 1
momentissa mainittu hyvinvointikertomus.
Ikääntyvän väestön tueksi tarkoitettua sunnitelmaa edellytetään laissa seuraavasti:
"Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.10.2022

9/2022

32 (44)

hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista
suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava
valtuustokausittain."
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri on tehnyt kyselyn Etelä-Savon
ympäristökuntiin onko vastaavaa suunnitelma muissa kunnissa laadittu. Puumalan
kunta ilmoittaa, että heillä suunnitelma on laadittu ja sitä pävitetään säännöllisesti.
Puumalassa suunnitelman valmistelu aloitettiin järjestämällä Ikääntyneille foorumi,
jossa he ovat tuoneet kehittämiskohteita esille. Foorumissa on ollut mukana kaikki ne
tahot, jotka järjestävät ikääntyneiden palveluja ja infraa. Puumalan kunnan vanhus- ja
vammaisneuvosto osallistui suunnitelman laatimiseen. Sekä hvyinvointilautakunta,
että kunnahallitus käsittelivat suunnitelman. Lain mukan valtuusto päättää
suunnitelmasta.
Suunnitelma ohjaa kuntakohtaisen palveluiden kohdentamista ikääntyvälle väestölle
ja suunnitelman laatimisessa on mietittävä toteutettavia prosesseja.
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen piiriin kuuluvat kunnan asukkaat saavat
henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman jolla heidän henkilökohtaiset
palveluntarpeensa pystytään hoitamaan Essoten toimesta. Kunnan alueella asuu
kuitenkin ikääntyviä vanhuseläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä yksin tai yhdessä
puolisonsa kanssa, jotka eivät ole terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluiden
piirissä automaattisesti.
Kangasniemen kunnassa toteutetaan monenlaisia toimenpiteitä ikääntyvän väestön
tueksi. Esimerkkinä ikääntyvien asumiseen liittyvät ratkaisut. Asuminen vaatii
palveluiden kartoittamista ja kaikkien mahdollisuuksien esiinnostamista ikääntyvälle
väestölle. Essoten palvelut kattavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen
järjestämisen. Kotona asumisen tukena on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ratkaisut
ja lääkärien etävastaanotot. Välimuotoinen asumispalvelu toteutetaan yksityisten
toimijoiden toimesta. Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää ja ylläpitää ennaltaehkäisevää
ja virkistystä lisääviä palveluita kunnan ikääntyvälle väestölle siten, että kotona yksin
asuminen mahdollistuu.
Toimenpiteet ovat hajallaan ja eri toimijoiden tuottamia. Kuntalaisen on vaikea
löytää hajautettuja palveluita. Kunnassa ole olemassa suunnitelmaa kuinka
ikääntyville kohdistettua toimintaa tulisi kehittää. Kunnan alueella vanhuseläkkeen ja
ikäihmisen statuksen saa joka vuosi uusi ikääntyvien ryhmä. Olisi kaikkien etu, jos
kunnassa laadittaisiin lain edellyttämä suunnitelma, josta selviäsi kaikki ne palvelut
jota kunnan alueella kunta itse, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat ikääntyvälle
antaa. Hyvin laadittu suunnitelma vastaa myös tiedon tarpeeseen ja ennakointiin,
siten, että eri ikääntyvien ryhmiin kuuluville henkilöille voidaa kohdistaa juuri heille
sopivia palveluita. Varautuminen ja palveluiden etukäteissuunnittelu on mahdollista
kunnan muun suunnittelun yhteydessä. Suunnitelma ohjaisi kunnan kaikkia toimijoita
kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää
toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää lain edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi"
tarkoitetun suunnitelman laatimisesta ja siirtää valmistelun sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 115
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen, Sari Tulla
mika.huovinen@kangasniemi.fi, sari.tulla@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Suunnitelma-ikääntyneen-väestön-tukemiseksi-2018-2021-väliarviointi.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vanhus ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 §15 käsitellyt ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
säädettyä lakia ja sen edellyttämää suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista sisältää kunnille asetetun velvoitteen laatia suunnitelma ikääntyvän
väestön tukemiseksi. Suunnitelmaa luonnehditaan laissa seuraavasti: "Kunnan on
laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä
toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.
Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain."
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.9.2022 § 197 ja päättänyt lain
edellyttämän "Ikääntyvän väestön tukemiseksi" tarkoitetun suunnitelman laatimisesta
sekä siirtänyt vastuun valmistelusta edelleen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi ryhtyy
valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi.
Suunnitelman laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tulevalla hyvinvointialueella
ikääntyneen väestön asioista vastaavien toimijoiden kanssa sekä ikääntyneen väestön
osallistamista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että suunnitelma valmistuu
vuoden 2023 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 14,02.06.2022
Kunnanhallitus, § 196,05.09.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 116, 14.10.2022
§ 116
Kuntalaisten tasapuolinen ja tasa-arvoinen osallistaminen asuinalueesta riippumatta
KNGDno-2022-238
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 02.06.2022, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 7.4.2022 § 8 ottanut esille
kuntalaisten tasapuolisen ja tasa-arvoisen asiointi- ja osallistumismahdollisuuden
asuinpaikasta riippumatta. Kangasniemen kunta on alueeltaan laaja-alainen ja
väestöstä taajama-alueelle on keskittynyt 2000-3000 henkilöä. Tarkkaa väestön
sijoittumista pitäjän eri alueille ei neuvostolla ole käytössään. Neuvostolla on kuitenkin
tiedossaan, että myös haja-asutusalueilla, pitkienkin yhteyksien päässä asuu
ikääntyvää väkeä.
Essote on kehittänyt palveluitaan yhdessä ammattikorkeakolun ja ammattiopiston
kanssa siten, että myös Kangasniemen alueella sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
osapalveluita voidaan antaa kylille Reissu Ellun muodossa. Lisäksi hoito- ja
palvelusuunnitelma tehdään myös haja-asutusalueella asuville ja palveluita pyritään
tarjoaam kotiin.
Kunta on kohdistanut palveluitaan koko kunnan alueelle järjestämällä Onnikka
liikennöinnin, striimaamalla verkkoon suorana lähetyksenä valtuustonkokouksen.
Ikäihmisten viriketupa hanke laajenee uuden hankehakemuksen myötä siten, että
hanke jatkossa järjestää ohjelmaa myös kylillä. Kunta on osaltaan ollut vaikuttamassa
teleliikenne mastojen sijaintiin, että tietoliikenne kattavuus olisi mahdollisimman laaja
koko kunnan alueella. Kunta itse on on laajentanut langatonta asiointiverkkoaan
taajaman alueella. Kunnan asiointipisteellä voi kuntalaiset hoitaa Kela-asiointinsa ja
muissakin asioinnissa kuntalainen saa tarvittaessa opastusta. Kunta on vähentänyt
äänestyspisteitä ja aikaisemmin kokeiluna kiertänyt äänestys auto ei ole ollut vaalien
aikaan käytössä. Kotiäänestys on mahdollista ja sitä suositellaan silloin kun
äänioikeutetulla on vaikeuksia päästä äänestyspaikalle.
Kangasniemen Seurakunta lähettää suorana lähetyksenä jumalanpalvelukset ja monet
tapahtumat suoraan verkkoon. Seurakunnan diakonialla on säännöllisiä
kokoontumisia kylillä ja seurakunnan tapahtumia järjestetään lähes vuosittain joka
kylällä.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee mahdollisuuksista tarjota palveluita haja-
asutusalueille ja tekee tarvittaessa aloitteen kunnahallitukselle.
Päätös
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Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asiasta laajasti ja totesi, että kullekkin
kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan alueella asuvien vanhusten asioista
yhdyshenkilötyyppisesti (Koittilan seudulla toteutuu, kyläseuralla on nimettynä
hyvinvointivastaava). Neuvosto nosti esille "osallistamisen" lisäksi myös
"vaikuttamisen" ja korostaa tasapuolista osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuutta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää toivomuksena kunnanhallitukselle, että kuntaan
perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen etsivän vanhustyön toimi, jossa
etsivän vanhustyöntekijän tarkoitus olisi kartoittaa kunnan alueella asuvien
ikäihmisten palvelutarpeet ja tarvittaessa etsivää vanhustyötä tekevä ohjaisi
ikääntyvää tämän tarvitseman muun palvelun (kauppa-asiointi, kuljetukset, siivousapu
yms.) tai hyvinvointipalveluiden piiriin. Samalla saataisiin kartoitus yksinasuvista
ikääntyvistä henkilöistä ja heidän palveluiden tarpeesta. Neuvostossa tuli esille, että
kunnan toimesta vastaavaa kartoitusta on tehty aikaisempina
vuosikymmeninä. Neuvosto painottaa, että kaikki ikääntyneet eivät ole terveyden- tai
sosiaalihuollon hyvinvointipalveluiden piirissä ja ikääntyvällä voi olla myös muita
tarpeita kuin terveydenhoitoon liittyviä. Neuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella
kokonaisuutena yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja totetuttaa yhteistyössä
esimerkiksi jollakin hankerahoituksella.

Kunnanhallitus, 05.09.2022, § 196
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2022 § 14 keskustellut laajasti
kunnan alueella asuvien ikääntyvien palveluntarpeesta. Vanhus ja vammaisneuvosto
toteaa päätöksessään, että kullekkin kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan
alueella asuvien vanhusten asioista yhdyshenkilötyyppisesti (Koittilan seudulla
toteutuu, kyläseuralla on nimettynä hyvinvointivastaava). Neuvosto nosti esille
"osallistamisen" lisäksi myös "vaikuttamisen" ja korostaa tasapuolista osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuutta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää toivomuksena kunnanhallitukselle, että kuntaan
perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen etsivän vanhustyön toimi, jossa
etsivän vanhustyöntekijän tarkoitus olisi kartoittaa kunnan alueella asuvien
ikäihmisten palvelutarpeet ja tarvittaessa etsivää vanhustyötä tekevä ohjaisi
ikääntyvää tämän tarvitseman muun palvelun (kauppa-asiointi, kuljetukset, siivousapu
yms.) tai hyvinvointipalveluiden piiriin. Samalla saataisiin kartoitus yksinasuvista
ikääntyvistä henkilöistä ja heidän palveluiden tarpeesta. Neuvostossa tuli esille, että
kunnan toimesta vastaavaa kartoitusta on tehty aikaisempina
vuosikymmeninä. Neuvosto painottaa, että kaikki ikääntyneet eivät ole terveyden- tai
sosiaalihuollon hyvinvointipalveluiden piirissä ja ikääntyvällä voi olla myös muita
tarpeita kuin terveydenhoitoon liittyviä. Neuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella
kokonaisuutena yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja totetuttaa yhteistyössä
esimerkiksi hankerahoituksella.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnahallitus päättää siirtää vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteen sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 14.10.2022, § 116
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen, Sari Tulla
mika.huovinen@kangasniemi.fi, sari.tulla@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 2.6.2022 § 14 kunnan
alueella asuvien ikääntyvien henkilöiden palveluntarvetta. Neuvosto on arvioinut, että
kullekin kyläkunnalle tarvittaisiin henkilö huolehtimaan alueella asuvien vanhusten
asioista yhdyshenkilötyyppisesti. Neuvosto on myös nostanut esille sekä
osallistamisen että vaikuttamisen ja korostanut niiden tasapuolista toteutumista.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on esittänyt edelleen toivomuksenaan
kunnanhallitukselle, että kuntaan perustettaisiin kokeiluluontoisesti määräaikainen
etsivän vanhustyöntekijän toimi. Etsivä vanhustyöntekijä kartoittaisi kunnan alueella
asuvien ikäihmisten palvelutarpeet ja ohjaisi tarvittaessa ikäihmisiä tarvitsemiensa
yksityisten tai julkisten palvelujen piiriin. Etsivän vanhustyöntekijän toiminta johtaisi
edelleen yksin asuvien ikääntyvien henkilöiden ja heidän palvelutarpeidensa
kartoittumiseen.
Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä asiaa olisi hyvä tarkastella kokonaisuutena
yhdessä kylätoimikuntien kanssa ja toteuttaa yhteistyössä
esimerkiksi hankerahoituksella. Kunnahallitus on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 5.9.2022 § 196 ja päättänyt siirtää vanhus- ja vammaisneuvoston
aloitteen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle valmisteltavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi selvittää
yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa, miten ikääntyvän väestön sijoittumista ja
palvelutarpeita olisi mahdollista selvittää, ja millaisia hankerahoituksia on saatavilla
esimerkiksi etsivän vanhustyön toteuttamiseksi. Selvitys toteutetaan vuoden 2023
aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
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§ 117
Martta Partin testamenttirahaston opintoavustukset saadusta omaisuudesta 2022–2023
KNGDno-2022-384
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kangasniemen kunta on saanut Martta Partin 12.10.1989 tekemän testamentin
perusteella omaisuutta käytettäväksi alla esitetyllä tavalla:
Korkein hallinto-oikeus päätti 26.8.1993 (T2957/93): "Martta Partin testamentin
mukaan joka vuosi omaisuuden vuotuinen tuotto ja 10 % pääomasta on käytettävä
vähävaraisten koululaisten ja opiskelijoiden taloudelliseen tukemiseen
kunnanhallituksen parhaaksi katsomalla tavalla."
Kunnanvaltuusto siirsi 29.7.1993 §:ssä 74 testamentin käyttöä koskevan toimivallan
sivistyslautakunnalle. Opintoavustuksen voimassa olevat jakoperusteet ovat 2.10.2006
kunnanhallituksen hyväksymät. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa myös sittemmin,
mutta uudet päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta julistaa lukuvuotta 2022–2023 koskevat Martta Partin
testamentin perusteella jaettavat opintoavustukset haettavaksi. Hakuaika on 20.10.
–30.11.2022, ja jaettava summa on 1256,35 €. Avustuksia myönnettäessä vuonna 2006
vahvistettuja tulorajoja on perusteltua tarkastella elinkustannusindeksiin
suhteutettuna.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
palvelusuunnittelija
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§ 118
Tiedoksi saatettavat asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Oheismateriaali
1 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Vuojalahti_oppilaat.pdf
2 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Kalliola_oppilaat.pdf
3 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Becker_oppilaat.pdf
4 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Koittila_oppilaat.pdf
5 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Kankainen_huoltajat.pdf
6 Kouluviihtyvyyskysely 2022 0-9 oppilaat_Perusraportti.pdf
7 Kouluviihtyvyyskysely 2022 0-9 huoltajat_Perusraportti.pdf
8 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Kalliola_huoltajat.pdf
9 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Kankainen_oppilaat.pdf
10 Kouluviihtyvyyskysely 2022 Becker_huoltajat.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen sille tuodut tiedoksi saatettavat
asiat.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen kouluviihtyvyyskyselyjen tulokset.

Kangasniemi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
14.10.2022

9/2022

40 (44)

§ 119
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Asiakaspäätös:
§ 106 Kohdeavustus / Hokan seudun kyläyhdistys ry, 22.09.2022
§ 107 Maksuvapautus xxxxx 22.09.2022
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 43 Koulutukseen osallistuminen / L.T. ja S.P., 20.09.2022
§ 44 Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja / Y.P., 03.10.2022
§ 45 Määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja / N.S., 03.10.2022
§ 46 Sivutoimi-ilmoitus /T.S., 03.10.2022
Yleispäätös:
§ 7 Tietopyyntö 11.7.2022 xxxxx14.09.2022
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tietoonsa sivistys- ja hyvinvointijohtajan ja
alakoulujen rehtorin sekä varhaiskasvatuksen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta
12.09.2022-10.10.2022 ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 120
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen muut esille tulevat asiat.

Päätös
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan iltakoulu 8.11.2022 klo 17
- Sivistys- ja hyvinvointijohtaja kertoi kiusaamisen vastaiseen työhön liittyvän elokuvan
tämän hetkisestä vaiheesta.
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Muutoksenhakukielto
§108, §109, §111, §113, §118, §119, §120
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).
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Oikaisuvaatimus
§110, §112, §114, §115, §116, §117
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on
Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen
kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370

