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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
16.12.2019

16.12.2019

Sari Leskinen

Marjo Heikkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 16.12.2019.
16.12.2019
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§ 45
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuuston kokouksen esityslistalta on jäänyt puuttuumaan
tarkastuslautakunnan tarkistama ja valtuustolle lähettämä asia, eli § 51
Sidonnaisuusrekisteri. Esityslista on lähetetty valtuutetuille korjattuna hallintosäännön
mukaisesti, mutta muutos ei ole ehtinyt Kangasniemen Kunnallislehden kuulutukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 46
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina
17.12.2019. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Leskinen ja Marjo Heikkinen.
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Kunnanhallitus, § 258,09.12.2019
Kunnanvaltuusto, § 47, 16.12.2019
§ 47
Talousarvion 2019 lisämäärärahat ja siirrot
KNGDno-2018-335
Kunnanhallitus, 09.12.2019, § 258
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 toteumavertailu 1-10_2019.pdf
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava
talousarviota. Kangasniemen kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii
käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Kunnanvaltuusto on myöntänyt 3.6.2019 kokouksessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden
vastuualueelle 1 milj. euron lisämäärärahan. Essote ky:n 1-9/2019 osavuosikatsauksen
mukaan Kangasniemen kunnan lopulliseksi maksuosuudeksi v. 2019 ennakoidaan
24,9 milj, euroa, joten Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle tulee hakea
lisämäärärahaa aikaisemman päätöksen lisäksi 1 milj. euroa. Lisämäärärahojen
jälkeen asiakaspalvelujen ostot Essote ky:ltä arvioidaan tilinpäätökseen 24,9 milj.
euroa.
Talousarvion 2019 vastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella
tilinpäätökseen 2019. Teknisten palveluiden ja Lupapalveluiden osalta, jossa
on budjettivajetta, määrärahasiirtotarve yhteensä 45.000 euroa. Ylitykset tullaan
kattamaan määrärahasiirroilla Teknisten hallinto- ja lautakuntapalveluista. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan osalta ylityksiä tilinpäätökseen arvioidaan Varhaiskasvatuksen
ja Vapaa-aika vastuualueiden osalta yhteensä 45.000 euroa, näihin tarvittavat
määrärahat siirretään Hallinnon ja Opetuksen vastuualueilta.
Kunnanvaltuustolle esitetään seuraavat määrärahasiirrot:
* Tekniset palvelut, lisämääräraha 30.000 euroa
* Lupapalvelut, lisämääräraha 15.000 euroa
* Varhaiskasvatus, lisämääräraha 40.000 euroa
* Vapaa-aikatoimi, lisämääräraha 5.000 euroa
Esityslistan liitteenä toteumavertailu.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sosiaali- ja
terveyspalvelujen vastuualueelle lisämäärärahaa 1 000 000 euroa käyttötalouden
talousarvioon 2019. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
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hyväksyy määrärahamuutokset edellä selostetun mukaisesti vuoden 2019
käyttötalouteen.
Päätös
Mikko Korhonen, Mikko Nislin ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 toteumavertailu 1-10_2019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää sosiaali- ja
terveyspalvelujen vastuualueelle lisämäärärahaa 1 000 000 euroa käyttötalouden
talousarvioon 2019. Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy määrärahamuutokset edellä selostetun mukaisesti vuoden 2019
käyttötalouteen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mirja Ursin
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Kunnanhallitus, § 203,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 40,28.10.2019
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 103,15.11.2019
Kunnanhallitus, § 242,02.12.2019
Kunnanvaltuusto, § 48, 16.12.2019
§ 48
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019
talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia.
Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon
kustannukset. Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille
2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen
oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa
sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen
kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys
vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38.
Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy
keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on
vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.
Oppilasennuste liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää
yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa
asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.

Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 40
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1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 15.11.2019, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin, Päivi Paappanen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, mikko.nislin@kangasniemi.fi, paivi.
paappanen@kangasniemi.fi
toimistosihteeri
Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää
kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti
kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä
kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien
sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä
pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen
opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja
mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen
opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista
vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon
edustajille.
Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten
laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa
on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä
hallintopäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja
merkitsee ne tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 242
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nislin, Sari Linturi-Sahlman
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mikko.nislin@kangasniemi.fi, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys 2019.pdf
Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat
osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu
henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva
kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen.
Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä
sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten
arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.
Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien
vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten
kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja
supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan
keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on
selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja
varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten
vaikutuksen niiden järjestämiseen.
Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan
koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään
kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi
syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen
kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa
esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että
1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi ja
2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös
Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 48
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys 2019.pdf
2 Simo Hokkasen eriävä mielipide 16.12.2019.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
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3 Vihreiden eriävä mielipide.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus
1. esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja
2. esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.
Äänestykset
JAA kunnanhallituksen tekemä pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys.
Jaa
Timo Seppälä
Tapio Viljanen
Sari Leskinen
Tiina Väisänen
Tuula Vornanen
Arja-Liisa Kuparinen
Tommi Vehmala
Tuomo Janhunen
Juhani Raatikainen
Kari Luukkainen
Sulo Hämäläinen
Eija Kuitunen
Rauni Pietarinen
Markku Kuusjärvi
Tapani Nykänen
Arto Tommola
Hannu Tiihonen
Hannu Tiusanen
Tuula Paavilainen
Matti Tulla
Ei
Kari Synberg
Maisa Juntunen
Simo Hokkanen
Marjo Heikkinen
Petri Pylvänäinen
Suvi Tiihonen
Tyhjä
Roope Pylvänäinen
Päätös
Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä:
1. että selvitys palautetaan valmisteluun niin, että se täydennetään selvityksellä
varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kirkonkylän koulujen lapsivaikutusarvioilla sekä
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kirkonkylän koulutilojen kunnon selvityksellä ja
2. että Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisasia käsitellään selvityksen
täydentymisen jälkeen.
Simo Hokkanen ja Kari Synberg kannattivat esitystä.
Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys. JAA kunnanhallituksen tekemä
pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 20 ja EI 6, TYHJÄ 1, hyväksyttiin
kunnanhallituksen tekemä pohjaehdotus.
Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen ja Suvi Tiihonen jättivät eriävän mielipiteen. SImo
Hokkanen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.
Tiedoksi
johtoryhmä
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Kunnanhallitus, § 257,09.12.2019
Kunnanvaltuusto, § 49, 16.12.2019
§ 49
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022
KNGDno-2019-706
Kunnanhallitus, 09.12.2019, § 257
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022.pdf
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi ja rahoitusosa.
Talousarvion 2020 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on
johdettu kuntastrategiasta. Taloussuunnitelmavuoden 2021 ja 2022 esityksissä ei ole
huomioitu mahdollista maakuntauudistuksen vaikutusta, koska lainsäädäntötyö on
kesken.
Kunnan talousarvioesitys 2020 osoittaa alijäämää 646 021 euroa.
Taloussuunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat myös alijäämäisiä yhteensä n. 787 000
euroa. Kunnan taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 6 milj euroa,
joten taseeseen kertynyt yli/alijäämä ei kuitenkaan jää alijäämäiseksi.
Kunnassa on haettu talouden tasapainottamiskeinoja kokonaisvaikutukseltaan
yhteensä 1,5 milj euroa ja kunnassa on käyty yhteistoimintamenettely. Valtuuston
hyväksymien veronkorotusten ja valtuuston asettaman kouluverkkoselvityksen,
kunnanhallituksen hyväksymän työllisyyden hoidon uudelleenjärjestelyn sekä
yhteistoimintamenettelyn tuloksena saavutetut tulojen lisäykset sekä menojen säästöt
tullaan pääosin toimeenpanemaan vuosina 2020 ja 2021 ja näillä toimenpiteillä
tavoitellaan ylijäämäistä tulosta myös vuosille 2020-2022. Alkuvuodesta 2020
viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi muutosbudjetti, jossa talouden
tasapainottamistoimenpiteet on huomioitu.
Toimintatuottoja esitys sisältää 5,2 milj euroa ja toimintakuluja 42,5 milj euroa, jossa
kasvua tämän vuoden budjettiin verrattuna 5,4 %. Palkkamenoihin esitetään 6,5 milj
euroa, joka sisältää korotusta v. 2019 talousarvioon 3,3 %. Asiakaspalvelujen ostoja
esitys sisältää 25,6 milj euroa, josta sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Essote ky:ltä on
25,0 milj euroa. Kasvua tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon on n. 2,0 milj €.
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Toimintakatteeksi muodostuu 37,3 milj euroa, jossa on kasvua 6,1 % talousarvioon
2019.
Verotulokertymäksi vuodelle 2020 arvioidaan Kuntaliiton veroennustekehikon
mukaan 19,5 milj euroa, jossa kasvua tämän vuoden talousarvioon on 3,4 % 634 000
euroa. Verotuloennuste sisältää Kunnanvaltuuston 28.10.2019 vahvistamat
veroprosenttien korotukset. Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuodelle 18,7 milj
euroa, jossa kasvua on 560 000 tämän vuoden talousarvioon verrattuna.
Vuosikatteeksi muodostuu 954 000 euroa ja laskennalliset poistot ovat 1,6 milj €, joten
alijäämäksi muodostuu 646 021 euroa.
Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja 1,8 milj eur, josta suurin on Tehomet 2-
hallin vesikatteen saneeraus 350 000 euroa. Lainamääräksi arvioidaan
talousarviovuodelle 21,7 milj €.
Esityslistan liitteenä on talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2022 sekä
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Muutosbudjetti viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna 2020.
Päätös
Mikko Korhonen, Mikko Nislin ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
esittelyssä.
Tiina Väisänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:14.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TALOUSARVIO 2020 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2022.pdf
2 Kari Synbergin eriävä mielipide.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 ja 2022
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Muutosbudjetti tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna 2020.
Äänestykset
JAA kunnanhallituksen pohjaesitys, EI Vihreiden ryhmäesitys
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Jaa
Sari Leskinen
Tapio Viljanen
Timo Seppälä
Tuula Vornanen
Juhani Raatikainen
Arto Tommola
Arja-Liisa Kuparinen
Tiina Väisänen
Roope Pylvänäinen
Kari Synberg
Rauni Pietarinen
Sulo Hämäläinen
Markku Kuusjärvi
Tuula Paavilainen
Hannu Tiusanen
Tuomo Janhunen
Tapani Nykänen
Kari Luukkainen
Tommi Vehmala
Hannu Tiihonen
Eija Kuitunen
Matti Tulla
Ei
Maisa Juntunen
Marjo Heikkinen
Simo Hokkanen
Petri Pylvänäinen
Päätös
Kari Synberg esitti, että pykälä 49 palautetaan kunnanhallituksen
uudelleenvalmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu.
Suvi Tiihonen ja Roosa Rautiainen poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19:12.
Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä, että Sivistys-ja
hyvinvointilautakunnan jakamista avustuksista ei vähennetä esitettyä 10 000 euroa.
Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys, JAA kunnanhallituksen pohjaesitys,
EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 22 ja EI 4, hyväksyttiin kunnanhallituksen
pohjaesitys.

Tiedoksi
esimiehet
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Kunnanhallitus, § 259,09.12.2019
Kunnanvaltuusto, § 50, 16.12.2019
§ 50
Vakanssiluettelo 2020
KNGDno-2017-493
Kunnanhallitus, 09.12.2019, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 vakanssiluettelo 2020.pdf
Kunnan vakanssiluettelo on päivitetty siten, että siinä näkyy vuoden 2019 aikana
tulleet muutokset. Vakanssinumerointia on muutettu ja se vastaa nyt palkkahallinnon
vakanssinumerointiin.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan
voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2020 alkaen.
Kokouksessa annettu muutosehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan
voimassa olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2020 alkaen.
Talousarvion muutosbudjetti viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna
2020. Vakanssiluettelo sisällytetään jatkossa talousarvioon henkilöstösuunnitelmana
ja valmistellaan ensimmäisen kerran tulevien talousarviomuutosten yhteydessä.
Päätös
Kokouksessa tehty muutosehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 vakanssiluettelo 2020.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kangasniemen kunnan voimassa
olevat vakanssit vahvistetaan liitteen nro 1 mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

Kangasniemi
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
16.12.2019

7/2019

17 (22)

Talousarvion muutosbudjetti tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuonna
2020. Vakanssiluettelo sisällytetään jatkossa talousarvioon henkilöstösuunnitelmana
ja valmistellaan ensimmäisen kerran tulevien talousarviomuutosten yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 51,09.10.2019
Tarkastuslautakunta, § 58,12.11.2019
Kunnanvaltuusto, § 51, 16.12.2019
§ 51
LISÄPYKÄLÄ: Sidonnaisuusrekisteri
KNGDno-2017-213
Tarkastuslautakunta, 09.10.2019, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on
poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen ilmoittamisesta
kunnanvaltuustolle vähintään kerran vuodessa.
Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi kunnanvaltuustolle 17.12.2018 § 41.
Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu kunnan keskushallinnon
toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi kunnanvaltuustolle on rekisterin tiedot
syytä päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille voidaan lähettää
sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen oikeellisuuden ja
ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville
henkilöille sähköpostitse kehotus rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta.
Tarkistetut tiedot saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi joulukuussa 2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 12.11.2019, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
jatkoa 9.10.2019 § 51
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Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille on sähköpostitse lähetetty kehotus
tarkistaa sidonnaisuusrekisteritiedot. Tietojen tarkistaminen on pyydetty tekemään
lokakuu 2019 aikana.
Kokouksessa käydään läpi rekisteriin tehdyt muutokset.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta tarkistaa annetut muutostiedot ja esittää päivitetyn
sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi kunnan nettisivuilla (www.kangasniemi.fi).
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 51
Liitteet

1 sidonnaisuusrekisteri 11.12.2019.pdf
Esityslistan liitteenä on päivitetty sidonnaisuusrekisteri.
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Tarkastuslautakunta esittää päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi
kunnan nettisivuilla (www.kangasniemi.fi).
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
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Kunnallisvalitus
§47, §48, §49, §50
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Hallintovalitus
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Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§51
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 §)

