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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Jaana Laukkarinen, 1. varapuheenjohtaja
Tuomo Janhunen
Markku Kuusjärvi
Eetu Lahikainen
Marja-Leena Laitinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sihteeri
Mikko Hokkanen, Valtuuston 1. varapj.
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, poistui 15:28
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, esittelijä
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, poistui 16:11
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, poistui 15:34
Kerttu Ossi, Valtuuston 2. varapj.
Tommi Vehmala, Valtuuston puheenjohtaja
Poissa

Milja Halttunen

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
17.10.2022

17.10.2022

Tuomo Janhunen

Eetu Lahikainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 17.10.2022.

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 231
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 232
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 17.10.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milja Halttunen ja Eetu Lahikainen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomo Janhunen ja Eetu Lahikainen.
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Kunnanhallitus, § 18,07.02.2022
Tekninen lautakunta, § 58,11.10.2022
Kunnanhallitus, § 233, 17.10.2022
§ 233
Maankäyttöasiantuntijan viran muuttaminen kunnossapitomestarin toimeksi
KNGDno-2022-41
Kunnanhallitus, 07.02.2022, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen, Sari Linturi-Sahlman
mikko.korhonen@kangasniemi.fi, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
tekninen johtaja, hallintojohtaja
Hallintosäännön 34 § mukaan Kunnanhallitus päättää (muiden kuin kunnanjohtajan ja
toimialojen johtajien) virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
muuttamisesta. § 36 mukaisesti virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa
perustettaessa. 37 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön § 27 mukaan
hallintojohtaja antaa vakinaisiin virkoihin ja työsuhteisiin sekä yli 6 kuukauden
määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttöluvan vastuualueen esimiehen esityksestä,
päättää alkupalkasta vastuualueen esimiehen esityksestä sekä päättää eri sopimusten
mukaisten palveluaikaan sidottujen lisien myöntämisestä. Teknisen johtajan esitys
sisältää virkanimikkeen muuttamisen, joten asia tuodaan kunnanhallituksen
päätettäväksi. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy palkkavaraus
maankäyttöasiantuntijalle.
Tekninen johtaja hakee täyttölupaa maankäyttöasiantuntijalle. Nykyinen
maankäyttöteknikko on eläköitymässä 28.2.2022 ja maankäyttöasiantuntija tulee
hänen sijalleen aikaisintaan 1.3.2022 alkaen.
Maankäyttöteknikon virkanimike esitetään muutettavaksi maankäyttöasiantuntijaksi.
Maankäyttöasiantuntijan tehtävänkuvaus on hyvin pitkälti samankaltainen
maankäyttöteknikon tehtävänkuvauksen kanssa. Maankäyttöasiantuntijan
tehtävänkuvaus on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää muuttaa määnkäyttöteknikon viran maankäyttöasiantuntijaksi
vakanssinumerolla 300005 sekä myöntää täyttöluvan maankäyttöasiantuntijalle
1.3.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 11.10.2022, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
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mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Maankäyttöasiantuntijan virka on ollut avoinna kolmeen otteeseen, ja
kelpoisuusehdot täyttävää ja sopivaa hakijaa ei valitettavasti ole löytynyt. Edellisen
vuoksi maankäyttöasiantuntijan virka päätetään jättää täyttämättä ja teknisten
palveluiden organisaatioon tehdään muutos, jossa maankäyttöasiantuntijan virka
muutetaan kunnossapitomestarin toimeksi. Maankäyttöasiantuntijan tehtävät
yhdistetään teknisen johtajan tehtävänkuvaan. Alun perin oli myös suunniteltu, että
uudelle maankäyttöasiantuntijalle olisi tehtäviin lisätty rakennus- ja aluetekniikan
vastuualueelta tehtäviä. Nämä tehtävät lisätään uudelle rekrytoitavalle
kunnossapitomestarille. Kunnossapitomestarin vaadittu koulutus on vähintään
rakennusmestari AMK tai aikaisempi opistotason rakennusmestarin koulutus.
Aikaisempaa työkokemusta ei vaadita. Kunnossapitomestari tulee toimimaan
rakennus- ja aluetekniikan vastuualueella ja kunnossapitomestarin esimiehenä toimii
kunnaninsinööri.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että maankäyttöasiantuntijan avoimena ollut virka
jätetään täyttämättä ja esittää kunnanhallitukselle, että maankäyttöasiantuntijan virka
muutetaan kunnossapitomestarin toimeksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______

Kunnanhallitus, 17.10.2022, § 233
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että maankäyttöasiantuntijan virka muutetaan
kunnossapitomestarin toimeksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttin.
Tiedoksi
tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta, § 57,11.10.2022
Kunnanhallitus, § 234, 17.10.2022
§ 234
Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylän korjaamiseksi välillä Kirkonkylä – Puolakanrinne
KNGDno-2018-326
Tekninen lautakunta, 11.10.2022, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 25.8.2022 päättänyt
uudistaa kunnassa useaan kertaan käsitellyn aloitteen kunnantalolta
Puolakanrinteelle (vanhainkodin alue) johtavan kevyenliikenteenväylän
kunnostamiseksi Otto Mannisen tien varressa.
Alkuperäinen aloite on tehty v. 2018 vanhustentalosäätiön toimesta. Vanhus- ja
vammaisneuvosto on tuolloin vienyt asiaa eteenpäin ja kunnan käsittelyissä asiaa on
puollettu. Korjausehdotus on toimitettu ELY-keskukselle 2018. ELY-keskukselta saadun
tiedon mukaan aloitteeseen on vastattu 3.2.2022 seuraavasti.
Pahoittelemme, että aloitteeseenne ei ole aikaisemmin vastattu. Aloite oli "eksynyt"
järjestelmän arkistoon. Asiaan liittyvät asiat ovat viime päivien aikana kuitenkin
nousseet esille. Alla vastaus aloitteeseenne.
Ymmärrämme huolenne. Ikävä kyllä maantieverkolla toimialueellamme Itä-Suomessa
(Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjala) on paljon huonokuntoisia päällysteitä,
ja tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan 2000-luvulla. Kunnostustarpeita on
enemmän kuin mihin vuotuiset määrärahamme riittävät. Kangasnimen taajamassa
sijaitsevien huonokuntoisten maanteiden sekä kävely ja pyöräilyn väylien osalta ELY-
keskuksella on kunnostussuunnitelmia laadittuna, mutta harmillisesti vielä tänä
vuonna niiden toteutukseen eivät määrärahat riitä. Katsomme kuitenkin, josko
pystyisimme pahimpia vauriokohtia korjaamaan paikkauksilla ennen isompia
kunnostustoimia.
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää uudessa aloitteessaan, että kunta aloittaa
pikaisesti neuvottelut ELY-keskuksen kanssa kevyenliikenteenväylän korjaamiseksi.
Kangasniemen kunnan valtuuston poliittiset ryhmät ovat yhtyneet kunnanvaltuuston
kokouksessa 29.8.2022 tähän aloitteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että aloite osoitetaan uudelleen Pohjois-Savon ELY-
keskukselle, ja toivotaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ottavan tarvittavat
kevyenliikenteenväylän korjaukset työnalle pikaisesti.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen lisäyksellä, että nykyisellään kevytväylä
on vaarallinen jalankulkijoille johtuen väylän epätasaistuuksista ja kaltevuuksista, jotka
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estävät myös laadukkaan talvikunnossapidon. Lisäksi lautakunta haluaa kiinnittää
huomiota puutteelliseen talvikunnossapitoon.
________

Kunnanhallitus, 17.10.2022, § 234
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 235
Lausuntopyyntö Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta sekä nimeämispyyntö seurantaryhmään
KNGDno-2022-379
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 OAS_Esavo_mk_120822_hyvaksytty_220822.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Vaihekaava3_lausuntopyyntö ja nimeämispyyntö.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ja pyytää samalla nimeämään edustajan seurantaryhmään
31.10.2022 klo 16.00 mennessä. Lausunto ja edustajan nimi yhteystietoineen
pyydetään lähettämään sähköpostitse maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo@esavo.fi.
Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidetään Etelä-Savon maakuntaliiton tiloissa,
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli, 30.11.2022 klo 9.00-11.30.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Savon maakuntaliitto laatimaan
3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kangasniemen kunta
pitää hyvänä, että tulevassa 3. vaihemaakuntakaavassa otetaan huomioon mm.
taajamien kehittäminen, monipaikkaisuus ja matkailun merkitys koko maakunnan
osalta sekä saavutettavuus. Kangasniemen näkökulmasta on myös merkittävää, että
Etelä-Savon maakunnassa selvitetään mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkovoiman
rakentamiseen, sähköverkkojen kehittäminen mukaan luettuna.
Mikkelin seudun kunnat ovat yhdessä valinneet edustajakseen Topiantti Äikäksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon maakuntaliitto
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§ 236
Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022
KNGDno-2021-691
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Tuloslaskelma koko kunta 310822.pdf
2 Graafi 1-8 Kunnanhallitus.pdf
3 Graafi 1-8 Sivistys.pdf
4 Graafi 1-8 Tekninen.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-31.8.2022
Laskennallinen käyttöaste elokuun lopussa on 67,7 % , palkkojen osalta 68,5 %.

Toteuma, €
Toimintatuotot

Käyttö-%

4 799 846

80,0

Toimintakulut

- 31 235 638

69,6

Toimintakate

- 26 435 791

68,0

Vuosikate

1 636 206

130,2

Verotulokertymä elokuun lopussa on 14 893 635 eur, mikä on 73,4 % budjetista.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 13 113 397 €.
Liitteinä on tuloslaskelma sekä vastuualueraportit graafisena tilanteesta 31.8.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tilanteesta 31.8.2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 237
Toivakan kunnan tarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista
KNGDno-2022-396
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Tarjouskirje Suur-Savon Sähkön osakkeista.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Toivakan kunta on 10.10.2022 päivätyllä kirjeellään lähestynyt kaikkia Suur-Savon
Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä sekä Suur-Savon Sähkö Oy:tä
avoimella Suur-Savon Sählön osakkeiden myyntitarjouksella. Toivakka on tehnyt
päätöksen myydä 150 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Hyväksyttävä
vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 8000 euroa per osake. Tarjouksia
pyydetään 20.11.2022 klo 15 mennessä.
Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen
lunastusoikeus yhtiön omien osakkeiden kaupoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunnanhallitus päättää, ettei se jätä tarjousta Toivakan kunnan
omistamiin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Toivakan kunta
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§ 238
Pertunmaan kunnan tarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista
KNGDno-2022-400
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 tarjous_suur_savon_sähkö_pertunmaa.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Pertunmaan kunta on 11.10.2022 päivätyllä kirjeellään lähestynyt kaikkia Suur-Savon
Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä sekä Suur-Savon Sähkö Oy:tä
avoimella Suur-Savon Sählön osakkeiden myyntitarjouksella sekä ilmoituksella
osakkeiden lunastusmenettelystä kunnan yksityishenkilölle myyntiin tarkoitetusta
kahdeksasta osakkeesta.. Pertunmaa tarjoaa omistajatahoille 592 kappaletta Suur-
Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Hyväksyttävä vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua
on 7000 euroa per osake. Lunastusoikeuden käytöstä sekä tarjouksista pyydetään
ilmoittamaan 22.11.2022 klo 16 mennessä.
Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen
lunastusoikeus yhtiön omien osakkeiden kaupoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunnanhallitus päättää, ettei se jätä tarjousta Pertunmaan kunnan
omistamiin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin eikä se käytä lunastusoikeutta
kahdeksaan Pertunmaan kunnan omistamaan osakkeeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Pertunmaan kunta
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§ 239
Vilma ja Eino Hokkasen rahastosta maksettavat opintoavutukset lukukaudelle 2022-2023
KNGDno-2022-394
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Vilma ja Eino Hokkanen ovat jättäneet kunnalle testamentin. Alkuperäinen testamentti
on päivätty 27.12.1969 ja sitä on täydennetty 29.12.1998. Testamentin mukaisesti
rahaston korot ja muut omaisuuden tuotot jaetaan apurahoina työelämän aloille
suuntautuville ammattikoulussa opiskeleville vähävaraisille
kangasniemeläisille oppilaille. Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.6.1999 päättänyt
vastaanottaa testamentin varat ja perustanut Vilma ja Eino Hokkasen rahaston.
Kunnanhallitus on perustanut työryhmän testamenttirahastojen uudistukseen, mutta
päätös on hallinnollisesti valituksen johdosta kesken. testamenttivaroihin kuuluvan
Ropulan tilan metsänhakkuutulot olivat toukokuussa 2022 yhteensä 15795,89 euroa,
joten alkuperäisen ja voimassaolevan hallituksen päätöksen mukaisesti
testamenttirahastosta voidaan jakaa valituksesta huolimatta avustusta lukuvuodelle
2022-2023. Haku on tarkoitus toteuttaa yhdessä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
hallinnoiman Martta Partti rahaston kanssa, jotta säästetään ilmoituskustannuksissa.
Lisäksi yhteishaun toivotaan tuovan enemmän hakemuksia kuin aikaisempina vuosina.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus käynnistää Vilma ja Eino Hokkasen stipendien haun. Hakuaika on
20.10.–30.11.2022 ja päätös stipendien jaosta tuodaan kunnanhallituksen
päätettäväksi joulukuun kokoukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
tiedonhallintasihteeri, palvelusuunnittelija
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Kunnanhallitus, § 312,20.12.2021
Kunnanhallitus, § 240, 17.10.2022
§ 240
Palkkatukilaina järjestöille väliaikaisrahoitukseen
KNGDno-2021-800
Kunnanhallitus, 20.12.2021, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Helena Vartiainen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kangasniemen kunnassa on ollut 2016-2017 kunnanhallituksen tekemä päätös
palkkatukihakemusten väliaikaisrahoituksesta työllistämistukeen oikeutettujen
henkilöitä työllistäville yhdistyksille. Lainaa on myönnetty 1650 euroa /
palkkatukipäätös ja se on tullut maksaa takaisin välittömästi palkkatukijakson
viimeisen maksatuksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa viimeisestä
maksatuksesta.
Yhteistyöneuvotteluissa kunnan työllisyyspalveluiden ja järjestöjen välillä on noussut
esiin tarve vastaavanlaisen rahoituksen saamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää kangasniemeläisille pitkäaikaistyöttömiä työllistäville
yhdistyksille palkkatukihakemusten väliaikaisrahoitusta työllistämistukeen
oikeutettujen palkkaamisen tukemiseksi.
Lainaa myönnetään erillisen hakemuksen perusteella, johon tulee toimittaa TE-
toimiston tai kuntakokeilun palkkatukipäätös.
Lainaa myönnetään enintään 1650 euroa / palkkatukipäätös ja se on tullut maksaa
takaisin välittömästi palkkatukijakson viimeisen maksatuksen jälkeen, kuitenkin
viimeistään 7 päivän kuluessa viimeisestä maksatuksesta.
Hakijan ja kunnan välille tehdään velkakirja kunkin väliaikaisrahoituksen
maksamisesta.
Tämän päätöksen mukaisesti voidaan myöntää korkeintaan 10 väliaikaisrahoitusta
vuoden 2022 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.10.2022, § 240
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
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Kunnanhallitukselle esitetään, että järjestöille myönnettävää palkkatukilainaa
jatketaan vuonna 2023 samoilla ehdoilla, kun sitä on myönnetty vuonna 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää kangasniemeläisille pitkäaikaistyöttömiä työllistäville
yhdistyksille palkkatukihakemusten väliaikaisrahoitusta työllistämistukeen
oikeutettujen palkkaamisen tukemiseksi.
Lainaa myönnetään erillisen hakemuksen perusteella, johon tulee toimittaa TE-
toimiston tai kuntakokeilun palkkatukipäätös.
Lainaa myönnetään enintään 1650 euroa / palkkatukipäätös ja se on tullut maksaa
takaisin välittömästi palkkatukijakson viimeisen maksatuksen jälkeen, kuitenkin
viimeistään 7 päivän kuluessa viimeisestä maksatuksesta.
Hakijan ja kunnan välille tehdään velkakirja kunkin väliaikaisrahoituksen
maksamisesta.
Tämän päätöksen mukaisesti voidaan myöntää korkeintaan 10 väliaikaisrahoitusta
vuoden 2023 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kangasniemen työttömät ry, Myrskylyhty ry, Kangasniemen Reuma ry, talous- ja
hankepäällikkö, pääkirjanpitäjä
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§ 241
Otto-oikeus / lautakuntien päätökset
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: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 11.10.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 14.10.2022
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän käyttää otto-oikeutta
hallintosäännön § 30 mukaisesti ja Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös
14.10.2022 § 111 otetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus päättää, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 14.10.2022 §
111 oppilaaksiottoalueen soveltamisesta kouluverkkotarkasteluun nähden on
tulkinnanvarainen ja näin ollen se ei vastaa Kangasniemen kunnanvaltuustossa
21.11.2020 § 46 tehtyä linjausta. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös kumotaan
ja asia siirretään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 242
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 77 OVTES TVA-erien jako ajalle 1.8.2022-31.7.2023, 06.10.2022
§ 78 Koulusihteerin tehtävien sijaistaminen, 10.10.2022
kunnanjohtaja
§ 39 Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan takaus, 06.10.2022
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 29.9.-13.10.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 243
Muut asiat
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan kokouksessa esille tuotavat
muut asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa esille tuotavat muut asiat.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§231, §232, §234, §236, §239, §241, §242, §243
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
§233, §235, §237, §238, §240
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje:
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 kunnan kotisivuilla.
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 kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
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

