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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Maisa Juntunen
Roope Pylvänäinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Mikko Korhonen, poistui 16:48
Mirja Ursin, poistui 15:52
Risto Nylund, esittelijä
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
15.06.2020

15.06.2020

Marjaana Sävilammi

Roope Pylvänäinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 15.6.2020.
15.06.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 114
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koronavirusepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokous pidetään Kangasniemi-
salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Maisa Juntunen ja Tiina Väisänen osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 115
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 15.6.2020. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Väisänen ja Marjaana Sävilammi.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marjaana Sävilammi ja Roope Pylvänäinen.
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§ 116
Talouden toteutuminen 1.1.-31.5.2020
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuloslaskelma 01.01. - 31.05.2020.pdf
2 ToteLuottHenkilöilleToukoOK.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1. - 31.5.2020
Laskennallinen käyttöaste toukokuun lopussa on 41,7 %, palkkojen osalta 39,4 %.
Toimintatuottoja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 2 020 t€, joka on 38,3 %
talousarviosta.
Toimintakuluja on kirjattu 16 759 t€, käyttöaste 39,8 €. Palkkojen käyttöaste on 38,7
%, n. 44 t alle muutosbudjetin. Kun huomioidaan kunta-alan palkkaratkaisu,
palkkabudjetti tullee ylittymään.
Essote kuntamaksuosuudet ovat 31.5. yht. 10 222 t€, talousarvioon varatusta 25 milj.
euron määrärahasta 40,9 %.
Koronaepidemiasta johtuen maksuosuuksien ennakoidaan kuitenkin kasvavan
loppuvuodesta.
Toimintakatteeksi muodostuu 14 739 t€, käyttö-% 40,0.
Verotulokertymä toukokuun lopussa 7 849 t€, budjetista 40,3 %. Viime vuoden
tilityksiin vertailtavuutta heikentää v. 2019 tulorekisterin käytttöönotto ja siitä johtuvat
tilitysrytmin muutokset.
Valtionosuuksia on kirjattu 7 859 t€, 42,0 % budjetoidusta. Veronmaksulykkäyksistä
johtuva kompensaatio tuo Kangasniemen kunnalle lisää valtionosuuteen
loppuvuodesta yhteensä 461 t€, joka peritään ensi vuonna takaisin. Koronatukea
Kangasniemen kunta saa valtionosuuden lisäyksinä vuonna 2020 yht. 1 266 t€.
Vuosikatteeksi muodostuu 972 t€. Kuukauden sumu-poistoja kirjautuu 700 t€
Tulos osoittaa toukokuun lopussa ylijäämää, mutta koronaepidemia aiheuttaa kunnille
verotulovajetta ja kasvavat sosiaali- ja terveystoiminnan menot, joista ei vielä ole
tietoa, joten tuloksen ennustettavuus on epävarmaa.
Liitteenä on tuloslaskelma 1.1. - 31.5.2020 ja hallintokuntakohtaiset toteumat.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman toukokuulta 2020.
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 8,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 57,06.04.2020
Kunnanhallitus, § 117, 15.06.2020
§ 117
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Sammakkoniemi 213-441-4-46
KNGDno-2020-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 8
Liitteet

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

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

Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 117
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sammakkoniemi.pdf
Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla
Sammakkoniemi nimisen metsätilan, kiinteistötunnus 213-441-4-46. Kohteen
kokonaisala on 12,7 ha, joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on
kokonaisuudessaan metsämaata. Huutokauppa päättyy lauantai 13.06.2020. Koska
huutokauppa on vielä käynnissä, viimeisin tarjous tuodaan kokoukseen. Lopullisen
myyntipäätöksen tekee Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä alueen karttaliite.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman
ostotarjouksen Sammakkoniemi 213-444-4-46 nimisestä metsätilasta. Ostaja vastaa
kaupasta aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta.
Viranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
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Kunnanhallitus hylkää huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman ostotarjouksen ja
päättää laittaa Sammakkoniemi -kiinteistön 213-441-4-46 uudelleen myyntiin.
Tiedoksi
ostotarjouksen jättäneet, Marja Iikkanen, Jouko Romo

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.06.2020

9/2020

10 (33)

Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 8,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 57,06.04.2020
Kunnanhallitus, § 118, 15.06.2020
§ 118
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Rantakangas 213-413-4-57
KNGDno-2020-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 8
Liitteet

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

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

Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 118
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Rantakangas.pdf
2 ostotarjous 3.docx
3 ostotarjous 3_heinola_kartta.pdf
Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla Rantakangas
nimisen metsätilan, kiinteistötunnus 213-413-4-57. Kohteen kokonaisala on 14 ha,
joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan metsämaata.
Huutokauppa päättyy lauantai 13.06.2020. Koska huutokauppa on vielä käynnissä,
viimeisin tarjous tuodaan kokoukseen. Lopullisen myyntipäätöksen tekee
Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä alueen karttaliite.
Tilaa rasittaa metsäkuviolla nro 12 oleva n. 0,25 ha:n suuruinen kotieläintarha, joka
voidaan jättää kaupan ulkopuolelle. Kunta on saanut rasitteen haltijoilta erillisen 1000
euron ostotarjouksen, joka tulee käsitellä myynnin yhteydessä. Tarjous on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman
ostotarjouksen Rantakangas 213-413-4-57 nimisestä metsätilasta. Lisäksi
kunnanhallitus päättää, että se jättää tarjouksen ulkopuolelle metsäkuviolla nro 12
olevan noin 0,25 ha:n suuruisen kotieläintarha ja hyväksyy Teppo ja Suvi Heinolan
tekemän 1000 euron tarjouksen. Summa vähennetään huutokaupat.com:n kautta
tehdyn koko tilaa koskevan tarjouksen loppusummasta.
Ostajat vastaavat kaupasta aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista sekä
kaupanvahvistajan palkkiosta. Lisäksi määräalan ostaja vastaa lohkomiskuluista.
Viranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
Kunnanhallitus hylkää huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman ostotarjouksen ja
päättää laittaa Rantakangas -kiinteistön 213-413-4-57 uudelleen myyntiin.
Tiedoksi
ostotarjouksen jättäneet, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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Kunnanhallitus, § 31,17.02.2020
Kunnanvaltuusto, § 8,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 57,06.04.2020
Kunnanhallitus, § 119, 15.06.2020
§ 119
Kunnan kiinteistöjen myynti 2020 / Ienmäki 213-410-23-71
KNGDno-2020-64
Kunnanhallitus, 17.02.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Jouko Romo
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

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

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 8
Liitteet

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

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

Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 119
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Ienmäki.pdf
Kangasniemen kunta on asettanut myyntiin huutokaupat.com-sivustolla Ienmäki
nimisen metsätilan, kiintistötunnus 213-410-23-71. Kohteen kokonaisala on 10,7 ha,
joka perustuu MHY:n tiedostoihin. Alue on kokonaisuudessaan metsämaata.
Huutokauppa päättyy lauantai 13.06.2020. Koska huutokauppa on vielä käynnissä,
viimeisin tarjous tuodaan kokoukseen. Lopullisen myyntipäätöksen tekee
Kangasniemen kunnanhallitus. Liitteenä alueen karttaliite.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä huutokaupat.com:ssa tehdyn korkeimman
ostotarjouksen Ienmäki 213-410-23-71 nimisestä metsätilasta. Ostaja vastaa kaupasta
aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta.
Viranhaltijat valtuutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
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Tiedoksi
ostotarjouksen jättäneet, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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§ 120
Määräalan ostotarjous / 213-431-1-84 / Hänninsaari
KNGDno-2020-376
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 ostotarjous_213-431-1-84_kartta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 ostotarjous_213-431-1-84_hänninsaari.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Kari ja Pirjo Hokkanen ovat tehneet ostotarjouksen noin 1,4 ha määräalasta
Kangasniemen kunnan omistamasta Synsiälän kylällä olevasta Hänninsaari 213-431-1-
84 metsätilasta. Määräala rajoittuu tarjouksen tehneiden kiinteistöön.Tehdyn
ostotarjouksen hinnasta on saatu arvio MHY:ltä ja se puoltaa tarjouksen
hyväksymistä. Ostotarjous perusteluineen ja sen liitekartta sekä MHY:n tekemä arvio
ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa
osoitetun Hänninsaari tilaan 231-431-12-849 kuuluvan n. 1,4 ha:n suuruisen
määräalan Kari ja Pirjo Hokkaselle 5500 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu
lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön. Ostaja vastaa määräalan
lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla
kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan
kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostajat, Jouko Romo
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§ 121
Maa-alueen lisäostotarjous / Aarontie
KNGDno-2020-369
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo, Mikko Korhonen
jouko.romo@kangasniemi.fi, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Maa-alueen lisäostotarjous_liitekuvat_20052020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Maa-alueen lisäostotarjous_sposti20052020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Aarontie.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Aimo ja Maarit Hämäläinen ovat tehneet ostotarjouksen määräalan ostamisesta
lisämaaksi tonttiinsa. Ostotarjous ja sen liitteet ovat liitteinä.
Kyseinen maa-alue on yleiskaavassa sekä asemakaavassa merkitty yleiseksi
virkistysalueeksi. Alue on Aarontien asuntoalueen ainoa virkistysalue, johon on myös
kiistatta osoitettu kohdistuvan käyttötarvetta virkistysalueena. Muutama alueen
asukas on hakenut kunnalta lupaa yleisen oleskelulaiturin rakentamiseen kyseessä
olevalle alueelle. Kunta on tähän hankkeeseen jo suostumuksen antanut. Mikäli alue
haluttaisiin myydä asuintontin lisämaaksi, tulisi ensin tehdä kaavamuutokset sekä
yleiskaavaan että asemakaavaan. Kaavojen muuttaminen kyseisellä tavalla ei ole
perusteltavissa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hylätä ostotarjouksen, sillä jos kunta hyväksyisi
ostotarjouksen, se ei kohtelisi alueen asukkaita tasapuolisesti ja se olisi myös
voimassaolevan kaavan vastainen.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostotarjouksen jättäneet, Jouko Romo, Mikko Korhonen
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§ 122
Ostotarjous / Kartanohalli
KNGDno-2020-392
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund, Mikko Korhonen
risto.nylund@kangasniemi.fi, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Myyntitarjous_KiOy_Puulanhelmi_LH1.pdf
2 Kartano_ostotarjous.pdf
3 Arviokirja Puulanhelmi.pdf
4 Arviokirja Kartanohalli.pdf
Elcard/Petri Pylvänäinen on kehittämässä ja laajentamassa yhtiön
toimintamahdollisuuksia. Nykyiset toimitilat rajoittavat ja jopa estävät näitä
merkittävästi. Kunnan kanssa on neuvoteltu ja valmisteltu toimitila-asioita. Tähän
liittyen on päästy ratkaisuun, jossa Petri Pylvänäinen (Ki Oy Teollisuuskartano,
perustettava Ki Oy) ostaa Teollisuushalli Kangaskartanon ja samalla kunta ostaa
yhtiön käytössä olevat nykyiset toimitilat, Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1,
1.2 ja 1.3) erillisen tarjouksen mukaisesti. Kangaskartanon ostotarjouksen ostaja
sitoutuu lunastamaan kiinteistön 213-420-2-196, jonka pinta-ala on n. 1341 m2, 0,3 €
/m2 hintaan.
Molemmista kohteista on teetetty arviokirjat, jotka ovat liitteenä.
Ostotarjouksen tekijä on Ki Oy Teollisuuskartano (perustettava Ki Oy)
Myyjä Kangasniemen kunta
Kiinteistö 213-420-2-183, Kartano- halli (ostositoumus kiinteistöön 213-420-2-196)
Tarjous koskee Kartano-hallin kiinteistöä 213-420-2-183 osoitteessa Keskustie 22,
51200 Kangasniemi. Ostaja sitoutuu kiinteistön 213-420-2-196 lunastukseen 0,3 €/m2
hintaan, mikäli kauppa kiinteistöstä 213-420-2-183 toteutuu.
Kauppahinta on 150 000 €, josta maksetaan 120 000 € kahden viikon kuluessa
kauppakirjan allekirjoittamisesta. Loppu kauppasumma (30 000 €) maksetaan
kolmessa osassa, kerran vuodessa, ensimmäinen erä vuoden, toinen erä kahden
vuoden ja kolmas erä kolmen vuoden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta.
Loppu kauppasummalle ei makseta korkoa. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy
kauppakirjan allekirjoituksella.
Kaupan syntymisen edellytys on Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1, 1.2 ja 1.3)
kauppa erillisen tarjouksen mukaisesti.
Myyntitarjouksen, tekijä Petri Pylvänäinen
Tarjous koskee Petri Pylvänäisen omistamia Ki Oy Puulanhelmen osakkeita 1- 781
osoitteessa Otto Mannisen tie 1-3, 51200 Kangasniemi.
Kauppahinta on 150 000 € (velaton myyntihinta), joka maksetaan kahden viikon
kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy
kauppakirjan allekirjoituksella.
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Kaupan syntymisen edellytys on Kiinteistö 213-420-2-183 kauppa erillisen tarjouksen
mukaisesti.
Toteutuessaan tämä päätös tukisi kunnan elinkeinostrategisia tavoitteita.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyt toimitilajärjestelyt siten, että
1) Kangasniemen kunta myy Teollisuushalli Kangaskartanon Ki Oy Teollisuuskartanolle
(perustettava Ki Oy) ja
2) Kangasniemen kunta myy Teollisuuskartanolle (perustettava Ki Oy) kiinteistön 213-
420-2-196, jonka pinta-ala on n. 1341 m2, hintaan 0,3 €/m2 ja
3) kunta ostaa Ki Oy Puulanhelmen liikehuoneiston 1 (1.1, 1.2 ja 1.3).
Päätöksen edellytys on, että kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen
kokonaisuudessaan. Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat laatimaan ja
allekirjoittamaan kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Petri Pylvänäinen, Mikko Korhonen, Jouko Romo
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§ 123
Kunnanvaltuuston kokouksen 8.6.2020 päätösten täytäntöönpano
KNGDno-2020-247
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja
96 § mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 käsitellyt seuraavat pykälät:
§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 10 Pöytäkirjan tarkastus
§ 11 Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 12 Kunnanhallituksen jäsenen valinta jäljellä olevalle vaalikaudelle
§ 13 Henkilöstöraportti 2019
§ 14 Tilinpäätös 2019
§ 15 Arviointikertomus 2019
§ 16 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
§ 17 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
§ 18 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019
§ 19 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
§ 20 Kouluverkkoselvitys
§ 21 Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99
§ 22 Hallinnon uudistus 2021
§ 23 Henkilöstökyselyn 2020 tulokset
§ 23 Muut asiat / valtuustoaloitteet (lisäpykälä)
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 8.6.2020 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.
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§ 124
Tilojen vuokrausperiaatteet ja uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto
KNGDno-2016-434
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tilojen vuokrausperiaatteet ja hinnat 1.8.2020.pdf
Kangasniemen kunnan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty viimeksi 1.1.2017.
Tiloja on voinut varata osittain kunnan kotisivujen kautta, viranhaltijoita tai kunnan
asiointipisteestä. Kunnantalon tilojen varaaminen on tapahtunut Outlook-sovelluksen
kalenterien kautta. Tilavarausjärjestelmästä on tehty hankinta ja sen käyttöönottoa on
valmisteltu vuoden aikana niin, että se saadaan tuotantoon 1.8.2020. Uuden
järjestelmän myötä kaikkien kunnan tilojen varaukset ovat jatkossa yhdessä
järjestelmässä.
Uuden tilavarausjärjestelmän myötä erillisiä viranhaltijapäätöksiä yksittäisten
varausten osalta ei tarvitse enää tehdä, tilojen varausten laskutuksesta on liittymä
kunnan laskutusjärjestelmään ja tilavarauksen maksaminen onnistuu myös
järjestelmän kautta. Jokaisen tilan osalta järjestelmään saadaan lisättyä tiloja koskevat
säännöt. Vakiovuorojen haku toteutetaan sähköisen asioinnin kautta ja niitä koskeva
viranhaltijapäätös tehdään asianhallintajärjestelmässä. Sääntöihin tarvittavat
muutokset vahvistaa jatkossa tilojen käytöstä vastaava toimialajohtaja. Jos tilojen
osalta on tarvetta poiketa, esimerkiksi suurten tapahtumien johdosta, niistä
viranhaltijapäätöksen tekee kunnanjohtaja. Myös jos viranhaltija tekee
harkinnanvaraisen päätöksen tilojen käytöstä, siitä tehdään viranhaltijapäätös, jotta
asiakkaan oikeusturva valitusmahdollisuuden myötä toteutuu. Järjestelmän
käyttöönoton myötä on vanhat tiloihin liittyvät lautakuntien ja hallituksen päätökset,
joita on tehty mm. torista ja Synsiön leirikeskuksesta tulee kumota.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy Kangasniemen kunnan tilojen
vuokrausperiaatteet kuvauksen ja liitteen mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Lisäksi
kunnanhallitus päättää, että se kumoaa tilojen varaamiseen tehdyt aikaisemmat
päätökset.
Päätös
Maisa Juntunen esitti, että kyläkouluille määriteltäisiin myös tuntihinta. Esitystä ei
kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstö
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§ 125
Hankelainan myöntäminen Veej'jakajan hankkeen välirahoitukseen
KNGDno-2020-363
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Vaimosniemen metsästysseura ry hakee 29.5.2020 päivätyllä kirjeellä työaikaista
lainaa Veej’jakaja hankkeen 124316 toteuttamiseen. ELY-keskus on tehnyt hankkeelle
myönteisen rahoituspäätöksen.
Hankkeen kuvaus: Vaimosniemen metsästysseuran omistaman Metsola kiinteistön
keittiöremontti sekä saniteettitilojen rakentaminen. Lisäksi kiinteistö liitetään
Itäkankaan vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriliittymiin.
Haettu lainasumma 15 000 €
Hanke aloitetaan syksyllä 2020.
Vaimosniemen metsästysseura ry sitotuu maksamaan väliaikaisrahoituksen
kokonaisuudessaan takaisin viimeisten Ely-keskuksen tukimaksatusten jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää myöntää hakijalle 15 000 euron väliaikaisrahoituksen
korottomana lainana. Vaimosniemen metsästysseura ry sitoituu maksamaan lainan
takaisin hankkeen päätyttyä, välittömästi ELY-keskuksen viimeisen maksatuksen
jälkeen. Hakijan ja kunnan välille tehdään velkakirja 15 000 euron maksamisesta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaimosniemen metsästysseura ry, Marja Iikkanen
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§ 126
Ohjelmakauden 2021-2027 paikallisen maaseudun kehittämisyhdistyksen eli Leader-ryhmän
alueenmäärittely
KNGDno-2020-394
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kuntakirje aluejaosta Kangasniemelle 8.6.2020.pdf
2 Hanke-esittely Kangasniemi 5.6.2020.pdf
Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Leader-toimintaryhmien perustamisen
uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 ja lähestynyt kirjeellään 6.4.2020 nykyisen
ohjelmakauden Leader-ryhmiä. Maaseutukehitys ry on lähestynyt Kangasniemen
kunnanhallitusta, kirje sekä esittelymateriaali Maaseutukehityksestä on liitteenä.
Maaseutukehitys ry on Keski-Suomessa toimiva paikallinen toimintaryhmä eli Leader-
ryhmä, johon kuuluvat Kangasniemen naapurikunnista Hankasalmi, Joutsa ja
Toivakka. Yhdistys tarjoaa toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta alueen parhaaksi ja
toimintaperiaatteisiin kuuluu, että rahoitus jakaantuu sen jäsenkuntien alueelle
tasapuolisesti asukasmäärien suhteessa. Maaseutukehitys ry esittää
kunnanhallitukselle mahdollisuutta tulla esittelemään Maaseutukehityksen Leader-
toimintaa ja siten käynnistää keskustelua Kangasniemen mahdollisuudesta osallistua
jatkossa Leader-toimintaan osana Maaseutukehityksen aluetta.
Maa- ja metsätalousministeriö on kirjeellään 6.4.2020 lähettänyt hakuohjeet
paikalliseksi toimintaryhmäksi eli leader-ryhmäksi. Paikallinen toimintaryhmä eli
Leader-ryhmä tarjoaa toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikka-kunnan parhaaksi.
Leader-toimintatapaa on toteutettu EU:ssa vuodesta 1991 ja Suomessa vuodesta
1996. Kuluvalla EU:n rahoituskaudella 2014–2020 Manner-Suomessa on 54 Leader-
ryhmää ja ne kattavat kaikki maaseutualueet. Kirjeellä maa- ja metsätalousministeriö
ohjeistaa hausta EU:n maaseuturahastosta tukea saavaksi Leader-ryhmäksi Manner-
Suomessa EU:n tulevalla rahoituskaudella 2021–2027. Leader-ryhmien haku on
kaksivaiheinen: nyt ohjeistettavassa ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan Leader-
ryhmien toiminta-alueet, kuvataan Leader-ryhmän toimintaa ja suunnitellaan
paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi. Toisessa vaiheessa valmistellaan
paikallinen kehittämisstrategia.
Leader-alueen tulee olla paikalliselle kehittämiselle sopiva. Alueen on oltava riittävän
suuri, jotta se mahdollistaa riittävät resurssit Leader-ryhmän toiminnalle ja tukee
verkostoitumista ja yhteistyötä sekä innovatiivisuutta, ja riittävän pieni, jotta
paikallisuus toteutuu. Toiminta-alueen maaseutualueiden asukasmäärän tulee olla
pääsääntöisesti vähintään 20 000 ja korkeintaan 150 000 asukasta.
Leader-ryhmän maantieteellinen toiminta-alue on määriteltävä selkeästi
hakemuksessa. Kahden ryhmän toiminta-alue ei saa mennä päällekkäin, eli kukin alue
voi kuulua vain yhteen Leader-ryhmään. Leader-ryhmän alueen ei tarvitse noudattaa
hallinnollisia rajoja, eli sen ei tarvitse olla maakunta-, ELY-keskus- tai kuntarajojen
mukainen. Toiminta-alue ei voi olla vain yhden kunnan tai kunnan osan kokoinen,
vaan siinä täytyy olla vähintään kaksi kuntaa tai osia kahdesta kunnasta. Toiminta-
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alueen tulee olla pienempi kuin ELY-keskusalue. Alue pitää osoittaa tarvittaessa
kartalla.
Leader-ryhmän tulee olla oikeustoimikelpoinen toimija, esimerkiksi rekisteröity
yhdistys. Uusilla toimijoilla riittää, että juridinen rekisteröityminen on käynnissä.
Leader-ryhmän toiminnassa tulee olla mukana riittävän suuri ja laajapohjainen joukko
alueen toimijoita. Mukana tulee olla paikallisten asukkaiden, yhteisöjen,
elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toimijoita. Kaikilla alueen toimijoilla tulee olla
mahdollisuus liittyä Leader-ryhmän jäseneksi. Säännöt eivät saa rajata toimijoita pois.
Leader-ryhmän tulee toiminnassaan noudattaa Leader-periaatteitta: monialaisuus,
alueperusteisuus, paikallinen kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja
kansainvälinen yhteistyö, alhaalta ylös -lähestymistapa ja verkostoituminen. Leader-
ryhmän työntekijöillä ja luottamushenkilöillä tulee olla riittävä yhteisölähtöisen paikalli-
sen kehittämisen eli Leader-toimintatavan osaaminen.
Leader-ryhmän julkisesta rahoituksesta kuntien osuus tulee olla vähintään 20
prosenttia. Hakijoiden tulee toimittaa kuntarahasitoumukset haun toisessa vaiheessa.
Leader-ryhmien haku on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan
Leader-ryhmien toiminta-alueet, kuvataan Leader-ryhmän toimintaa ja suunnitellaan
paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi. Toisessa vaiheessa valmistellaan
paikallinen kehittämisstrategia. Ensimmäisessä vaiheessa on oltava kuntien päätökset
olla mukana ryhmän alueessa ja toiminnassa.
Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa kaikkia nykyisiä Leader-ryhmiä pohtimaan
alueensa toimivuutta, ryhmän toimintaa ja resurssien riittävyyttä. Erityisesti
asukasmäärältään pienten sekä tuloksissa ja vaikuttavuudessa heikommin
menestyneiden ryhmien tulee selvittää mahdollisuudet toiminta-alueensa
muuttamiseen tai yhdistymiseen toisen ryhmän kanssa. Tämä selvittämisvelvollisuus
koskee luonnollisesti myös näitten ryhmien naapuriryhmiä.
Ministeriö tulee jatkamaan tulevan kauden Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen
hakuaikaa hakuohjeessa (6.4.2020) ilmoitetusta 31.12.2020 määräajasta. Alustavasti
hakuaikaa jatketaan ainakin maaliskuulle 2021. Määräajat täsmentyvät myöhemmin,
kun EU-tason valmistelu etenee ja mm. siirtymäkauden pituus varmistuu. Tällä
hetkellä näyttää todennäköiseltä, että siirtymäkausi tulisi olemaan kaksi vuotta eli
2021-2022, mutta virallista varmuutta ei vielä ole. Tulevan kauden Leader-ryhmien ja
paikallisten strategioiden valmistelulle on joka tapauksessa vielä hyvin aikaa.
Tulevan kauden Leader-ryhmät aloittavat toimintansa vasta siirtymäkauden jälkeen.
Haun seuraavasta vaiheesta ministeriö ohjeistaa myöhemmin, sitten kun EU-tason ja
kansallisen tason valmistelu on riittävän pitkällä ja on riittävästi tietoa mm. CAP-
strategiasuunnitelmaan suunnitelluista kehittämisvälineistä ja rahoituksesta.
Siirtymäkauden aikana nykyiset Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa ja ministeriö
tulee ohjeistamaan nykyisiä Leader-ryhmiä siirtymäkauden rahoituskehysten
hakemisesta. Jotta Leader-ryhmä voi saada siirtymäkauden rahoitusta käyttöönsä,
tulee sitä varten toimittaa uudet kuntarahasitoumukset. Tulemme ohjeistamaan tästä
kesän aikana tarkemmin. Vaikka tulevan kauden Leader-ryhmien hakuaikaa tullaan
jatkamaan, kannattaa Leader-toiminnan tulevaisuutta valmistelevaa työtä alueilla
jatkaa. Etenkin aluemuutokset vaativat huolellista valmistelua.
Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 29.10.2007 § 258 päättänyt, että
Kangasniemen kunta osallistuu Veej'jakaja ry:n rahoitukseen kaudella 2007-2013
yhteensä 100 355,87 eurolla. Nykyisen ohjelmakaudella 2014-2020 Kangasniemen
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kunnanhallitus on kokouksessaan 11.11.2013 § 278 päättänyt osallistua Veej'jakajien
Leader-ryhmään. Ohjelmakauden kuntaosuus on yhteensä 127 417 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Maaseutukehitys ry:n kirjeen. Kunnanhallitus
päättää, että ohjelmakauden 2021-2027 paikallisen maaseudun kehittämisyhdistyksen
eli Leader-ryhmän alueen määrittelyn osalta selvitetään, mihin Leader-ryhmään
Kangasniemen kunta sitoutuu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Maaseutukehitys ry

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.06.2020

9/2020

26 (33)

§ 127
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2020-2
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 testamenttirahastohakemus V.M 2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja Essoten
vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen mukaisesti avustuksen hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakija, Essote, Marja Iikkanen
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§ 128
Uusi iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositus ja ehdotus iäkkäiden palveluja koskevan
lainsäädännön uudistamisesta 2020 / lausuntopyynnöt
KNGDno-2020-389
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen
kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008, 2013 ja 2017. STM on
lähettänyt lausunnolle uuden iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja palveluja koskevan
laatusuosituksen. Samalla ministeriö lähetti lausunnolle työryhmän ehdotuksen
iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen
ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä
tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuosituksen teema-alueet on pyritty valitsemaan
siten, että toimenpiteillä voitaisiin mahdollisimman hyvin varautua ikääntyvän
yhteiskunnan ja sen jäsenten tarpeisiin. Teema-alueet ovat myös yhteneväiset
parhaillaan valmisteltavan pitkän aikavälin poikkihallinnollisen Ikäohjelman kanssa.
Keskeiset sisällöt ovat iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen, vapaaehtoistyön
lisääminen, digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen, asumisen ja
asuinympäristöjen kehittäminen sekä yhdenvertaisten, paremmin koordinoitujen ja
taloudellisesti kestävien palvelujen kehittäminen ja lisääminen. Uudistettavaa
laatusuositusta voi kommentoida 26.6. asti.
Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden henkilöiden palvelujen kehittämisen ja
arvioinnin tueksi kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden
päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää muun muassa sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.
Jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä antamassa näkemyksensä
laatusuositusluonnoksesta ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin 26.6.2020 asti.
Työryhmän ehdotus lainsäädännön muutoksista on lausunnolla sähköisesti 10.8.2020
asti.
Hallitus on linjannut, että iäkkäiden henkilöiden palvelut uudistetaan kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin mm. ympärivuorokautisen hoidon
henkilöstömitoitusta koskevat säädösmuutokset, jotka ovat parhaillaan eduskunnan
käsittelyssä. Nyt lausunnolla ovat toisen vaiheen ehdotukset monimuotoisen
asumisen ja palvelujen kehittämisestä, kotiin annettavien palvelujen riittävyyden ja
laadun parantamisesta sekä palvelujen seurannan tehostamisesta. Iäkkäiden
henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta pyydetään
kommentteja 10.8.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunnan lausunnon valmistelee ja antaa
vanhus- ja vammaisneuvosto siten, että neuvosto antaa lausuntonsa ikäihmisten
palveluja koskevaan laatusuositukseen 26.6.2020 mennessä ja iäkkäiden henkilöiden
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palvelukokonaisuutta koskevaan lakimuutokseen 10.8.2020 mennessä. Annetut
lausunnot saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
vanhus- ja vammaisneuvosto
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§ 129
Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset
KNGDno-2020-60
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
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: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.6.2020
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 130
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
kunnanjohtaja
§ 28 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 08.06.2020
§ 29 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 09.06.2020
hallintopäällikkö
Yleispäätös:
§ 4 Facta väestörekisterin ja kuntarekryn käyttöoikeuksien myöntäminen johdon
sihteerille, 03.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 28.5.-10.6.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 131
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset KH 10.6.2020 HRM.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 28.5.-10.6.2020 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.06.2020

9/2020

32 (33)

Muutoksenhakukielto
§116, §117, §118, §120, §123, §129, §131
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§119, §121, §122, §124, §125, §126, §127, §128
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.

