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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Maisa Juntunen
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Roope Pylvänäinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, esittelijä, vs. kunnanjohtaja, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Mirja Ursin, poistui 15:34
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.06.2021

14.06.2021

Maisa Juntunen

Marjaana Sävilammi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 14.6.2021.
14.06.2021

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 152
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 153
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 14.6.2021. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Maisa Juntunen ja Marjaana Sävilammi.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Maisa Juntunen ja Marjaana Sävilammi.
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§ 154
Talouden toteuma 1.1. - 31.5.2021
KNGDno-2020-504
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 ToteToukokuu21.pdf
2 ToteKhallToukokuu.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.5.-31.5.2021
Laskennallinen käyttöaste toukokuun lopussa on 41,7 %, palkkojen osalta 39,4 %.
Toimintatuottoja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 2 284 000 €, joka on
44,7 % talousarviosta.
Toimintakuluja on kirjattu 18 270 000 euroa, käyttöaste 42,1 %, kasvua edelliseen
vuoteen 7,2 %. Palkkamenot 31.5. toteutuman mukaan 2 560 000 euroa, käyttöaste
on 38,7 %, alle budjetin noin 46 000 euroa.
Toimintakatteeksi muodostuu 15 987 000 euroa, käyttö-% 41,8. Kate on
noin 1,2 miljoonaa heikompi kuin toukokuussa 2020. Kasvu johtuu pääasiassa
palvelujen ostojen 1,0 miljoonan kasvusta. Perusterveydenhuollon menojen kasvu on
n. 0,3 miljoonaa euroa ja erikoissairaanhoidon menot on noin 0,3 miljoonaa euroa
suuremmat kuin toukokuussa 2020. Essote ky:n tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksen mukaan kunnan maksuosuus vuonna 2021 tulee olemaan
noin 25 miljoonaa euroa (talousarvio 21: 25,6 miljoonaa) jossa kasvua tilinpäätökseen
2020 noin 0,8 miljoonaa euroa.
Verotulokertymä toukokuun lopussa on 9 403 000 euroa, budjetista 46,3 %. Viime
vuoden toukokuun tilityksiin verrattuna kasvua on 1,5 miljoonaa euroa, kasvu johtuu
pääosin kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta, sekä yhteistöverojen 10 %-
yksikön jako-osuuden kasvusta.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 8 001 000 euroa, budjetista 41,5
%.
Vuosikatteeksi muodostuu 1 400 000 euroa, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 651
000 euroa., joten ylijäämäksi muodostuu noin 770 000 euroa.
Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.5.2021 sekä vastuualueraportit graafisena.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden toteutumaraportin 1.1.-31.5.2021 ja
kuulee lisäksi talouspäällikön esittelyn vuoden 2022 talousarvion raamista ja
valmistelutilanteesta.
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§ 155
Lyhennysvapaa lainoista / Kangasniemen vuokratalot Oy
KNGDno-2017-82
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 28.4.2021 pitämässään kokouksessa
keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tyhjien
asuntojen määrä on edelleen suuri ja se vaikeuttaa huomattavasti yhtiön asioiden
hoitoa. Pakollisten pientenkin korjausten suorittaminen alkaa olla vaikeaa ja tänä
vuonna rahat ei tällä vuokrausasteella tule riittämään lainojen hoitoon.
Edellisten vuosien tapaan Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on päättänyt
pyytää myös Kangasniemen kunnalta tertiäärilainoille lyhennysvapaata vuoden
2021 lainanlyhennyksistä. Kangasniemen kunnan lainojen lyhennysten määrä vuonna
2021 on 69.961,25 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle lyhennysvapaata
vuoden 2021 lainanlyhennyksestä.
Päätös
Markku Kuusjärvi ja Tapio Viljanen jääväsivät itsensä asian käsittelystä. Henkilö on
esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli
hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva
läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä,
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on
odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen
Tiedoksi
Kangasniemen Vuokratalot Oy, pääkirjanpitäjä
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 60,21.05.2021
Kunnanhallitus, § 156, 14.06.2021
§ 156
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyt
KNGDno-2021-197
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.05.2021, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa työssään noin 40 varhaiskasvatuksen ammattilaista
apunaan oman toimensa ohella työskentelevä päiväkodin varajohtaja. Kuluneina
vuosina johtamisresurssi on osoittautunut liian niukaksi sekä suhteessa
henkilöstömäärään että yksiköiden ja alayksiköiden määrään. Näin ollen on
perusteltua esittää, että päiväkodin varajohtajan tehtävän tilalle perustettaisiin oman
toimen ohella hoidettava varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan tehtävä. Kyseisessä
tehtävässä käytetään julkista valtaa, joten tehtävä edellyttää työnantajan ja
työntekijän välistä virkasuhdetta. Näin ollen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi
esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen
apulaisjohtajan viran perustamista.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.
Päätös
Henna Forss toimi asiantuntijana pykälän esittelyn ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 156
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle oman toimen ohella
hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021 alkaen.
Palkka-asiamies on osallistunut asian valmisteluun ja asiaa on
käsitelty pääluottamusmiesten kanssa käydyssä palaverissa. Tehtävä on tarkoitus
täyttää sisäisellä haulla. Erillistä täyttölupaa ei oman toimen ohella hoidettavan
varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamisen johdosta tarvita.
Apulaisjohtajan viran hoidosta TVA-muutos tehtäväkohtaiseen palkkaan on 400,00
euroa kuukaudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
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Kunnanhallitus hyväksyy Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen oman toimen
ohella hoidettavan varhaiskasvatuksen apulaisjohtajan viran perustamista 1.8.2021
alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, palkanlaskenta
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 14,09.06.2021
Kunnanhallitus, § 157, 14.06.2021
§ 157
Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoehdotus
KNGDno-2021-513
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 09.06.2021, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 11.5.2021 § 5 nostanut esille Etelä-
Savon hyvinvointialuetta koskevan muutosohjelman vaikutukset Kangasniemen
palvelurakenteeseen. Lähinnä huolta aiheuttaa epätietoisuus Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen palveluiden ja etenkin kuntoutusosaston
toiminnan jatkuvuudesta. Neuvosto ohjeisti sihteeriä kutsumaan asiantuntijoita
kokoukseen kertomaan muutosohjelman siällöstä ja vaikutuksista. Kokoukseen
9.6.2021 on kutsuttu asiantuntijoina Essote Ky:n vanhus- ja vammaisnpalvelujohtaja
Niina kaukonen ja Terveyspaleluiden johtaja Santeri Seppälä. Esityslistan iiitteenä on
Etelä-Savon muutosohjelman aikatalulu ja yleistietoa tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskusohjelmasta. Tiedon lähteenä on Essote Ky:n kotisivut.
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksen tavoitteena on
kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä taloudellisten kustannusten
nousun hillintä. Hyvinvointia edistetään siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon
painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tarpeet asiakas- tai
potilassuhteelle tunnistetaan oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, jotta pienistä ongelmista
ei ehdi kasvaa suuria.
Uudistus on myös rakenteellinen. Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi
siirtyvät kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle. Tutkimustiedon mukaan
maakunnilla on parempi mahdollisuus turvata yhdenvertainen palvelujen saatavuus.
Etelä-Savossa vuonna 2020 käynnistyneet Tulevaisuuden sote-keskus hanke ja
Rakenneuudistus kehittävät sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan muun muassa
väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin.
Digitaalisia palveluita, kuten sähköistä ajanvarausta, mobiilipalveluita ja
etävastaanottoja nostetaan tukemaan jo olemassa olevia ja uusia kehitettäviä
toiminta- ja palvelumalleja. Rakenneuudistus toteutetaan vuoden 2021 aikana ja
uuden maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut aloittavat toimintansa vuoden 2023
alusta.
Tulevaisuuden sote-keskuksessa ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä
yhteydenotolla, joka voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse, verkossa, sovelluksella,
chatissa tai fyysisessä asiointipisteessä. Hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden
sisällä yhteydenotosta. Palvelujen saatavuus ja jatkuvuus vähentävät ongelmien
syvenemistä ja kasautumista sekä hillitsevät kustannuksia. Palveluita kehitetään
ihmislähtöisesti.
Etelä-Savon sote-uudistus tehdään kaikkien eteläsavolaisten voimin, yhdessä ja
yhdenvertaisesti. Rakenneuudistuksen valmistelusta vastaavat Etelä-Savon sosiaali- ja
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terveyspalvelujen kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä ja
Etelä-Savon pelastuslaitos.
Uudistusta perustettiin koordinoimaan työryhmä, tuttavallisemmin ”uudistustiimi.”
Tiimissä vastuuhenkilöinä toimivat Muutosjohtaja Sami Sipilä, Vanhus- ja
vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen, Rakenneuudistuksesta vastaava Paula
Pusenius ja Tulevaisuuden sote-keskus hanketta johtava Kirsi Leinonen. Tärkein työ
sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään kuitenkin kentällä, sosiaali-, terveys- ja
pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.
Etelä-Savon sote-uudistus toteutetaan maakunnan yhteisessä muutosohjelmassa,
jonka osa-alueita ovat:
Rakenneuudistus,Tulevaisuuden sote-keskus,Aster – Asiakas- ja
potilastietojärjestelmä, Sopiva – Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeilu,Työkyky – Yksilöllisen työkyvyn tukeminen, Apua ajoissa – Itsemurhien ehkäisy
ja stigman vähentäminen
Sote-uudistus vaatii maakuntalaisilta sekä sote- ja pelastustyöntekijöiltä uusien
toiminta- ja palvelumallien omaksumista, digiosaamisen kehittämistä ja muutokseen
sopeutumista. Etelä-Savossa uudistuksen tukipilareina toimivat yhteisöllisyys ja sujuva
yhteistyö. Jokainen meistä voi aktiivisella toiminnalla ja rohkealla sekä positiivisella
asenteella vaikuttaa uudistuksen onnistumiseen. Kangasniemen vanhus- ja
vammaisneuvosto on pyrkinyt osallistumaan muutosohjelmaan liittyviin työpajoihin
vuoden 2020 aikana.
Ehdotus
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto kuulee asiantuntijoita kokouksessaan ja
laatii oman kannanottonsa kunnanhallitukselle valmistelun ja päätöksenteon tueksi.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto kuuli kokouksessaan Essoten terveyspalvelujohtaja
Santeri Seppälää ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Niina Kaukosta. Keskustelussa
tuli esille paljon arvokasta tietoa ja neuvosto totesi, että suora keskustelu asioista on
parasta tiedon välittämistä.
Niina Kaukonen kertoi ikäjohtamisesta ja tulevista lakiuudistuksista. Keskustelussa tuli
esille, että iäkkäille kotona selviytymisen tärkein ehto on saada oikea-aikaiset ja
tasoiset palvelut kotiin. Tuleva lakiuudistus laajentaa palveluvalikoimaa. Kuntalaisten
pääsyä palveluiden piiriin olisi helpotettava ja huolehdittava, että esim.
kotiuttamistilantessa tieto kotiutuksesta menee palveluneuvontaan.
Palveluneuvonnan puhelinnumeroa voisi jakaa kuntalaisille myös kunnan toimesta.
Essotella on tarve uudistaa palvelurakennettaan kustannustehokaammaksi ja
taloudellisemmin toimivaksi. Kangasniemen hyvinvointikeskuksen
lähikuntoutusosasto on nousut yhtenä keskusteluaihiona esille siten, että
kuntoutusosaston palvelut tultaisiin keskittämään Mikkelin keskussairaalan yhteyteen
jo vuonna 2023. Tällä ja muilla muutoksilla on tarkoitus varautua 2030
palvelurakenteeseen. Mitään päätöksiä asioista ei ole tehty. On perustettu työryhmä,
joka laskee eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia. Myöskin kuntakierros on tehty ja
kuntia on asioista kuultu. Santeri Seppälä kertoi, ettei ratkaisuja tehdä pelkästään
taloudellisten seikkojen perusteella, vaan lääketieteelliset perusteet vaikuttavat
vahvasti siihen miten ja missä palveluita annetaan.
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa ottaa valmisteluvaiheessa
palvelurakenneuudistukseen kantaa ja esittää oman näkemyksensä Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosaston säilyttämisen ja toiminnan jatkamisen
puolesta seuraavasti:
1. Kangasniemen hyvinvointikeskuksen palvelut tulisi jatkossakin säilyttää ja turvata.
Lähikuntoutusosaston toimintaa voi edelleen kehittää sen suuntaisesti, että
pidemmän hoidon tarve ja toimenpiteiden jälkeinen kuntouttaminen olisi
paikkakunnalla mahdollista. Jo nyt Kangasniemellä palvelua saavat muidenkin kuntien
asukkaat. Tämän palvelun lisäämisellä turvataan yksikön toimiminen taloudellisesti ja
kestävällä tavalla jatkossakin.
2. Mikkelin keskusairaalassa ei ole mahdollisuutta ja kapasiteettia ottaa vastaan
Kangasniemellä hoidettavia potilaita.
3. Kangasniemen toimintayksikön kustannustehokkuus ja taloudellisuus on osoitettu
kuntakuulemiskierroksilla kunnan päättäjille. Taloudellisesti ei ole perusteltua
lakkauttaa kustannustehokasta ja hyvin toimivaa yksikköä. Vaikka säästöä hetkellisesti
saataisiinkin, kasvaisivat kustannukset jatkossa välinkulun ja potilassiirtojen myötä.
4. Kangasniemen ikärakenne on vanhusvoittoinen. Potilaiden omaiset pitävät tiivistä
yhteyttä hoidettavaan omaiseen. Mikäli potilaat siirretään kauemmas katkeavat pitkät
perhesuhteet ja läheisen luona käyminen muuttuu mahdottomaksi. Kangasniemen
joukkoliikennepalvelut Mikkelin suuntaan ovat mahdottomat, jotta omaistaan pääsisi
keskussairaalaan tai pidemmälle maakuntaan katsomaan.
5. Kangasniemen tilanne on monen palvelun kohdalla ollut vuosikausia hyvä.
Taloudellisuus ja tehokkuus korostuu omien lääkäreiden ja muun ammattitaitoisen
henkilökunnan ansioista jotka toteuttavat palveluita virkatyönään. Ostopalveluina tai
uusien toimintayksiköiden perustamisella ei välttämättä saada samoja
kustannushyötyjä ja palvelutaso laskee.
6. Hyvän lääkäritilanteen ansiosta lääketieteellisiä perusteita lähikuntoutusyksikön
lakkauttamiseen ei ole. Toimintaan voidaan vaikuttaa erilaisin digitaalisin järjestelyin.
Se ei korvaa paikanpäällä annettavaa lääkärinpalvelua, mutta on toiminnan tukena.
Potilasvalinnoilla ja asiakkaiden valinnanvapauteen perustuvalla potilaan omien
toiveiden kunnioittamisella pystytään palvelut jatkossakin säilyttämään Kangasniemen
hyvinvointikeskuksen lähikuntoutusosastolla.
7. Palveluita ei voi pitkien välimatkojen tähden siirtää Mikkeliin. Kangasniemi on laaja
kunta, jossa rajojen väliset etäisyydet ovat kymmeniä kilometrejä. Kangasniemeläiset
tarvitsevat edelleen terveyspalveluita kuntataajamaansa.
8. Neuvosto edellyttää, että kunnahallitus huolehtii kangasniemeläisten
terveyspalveluiden edunvalvonnasta jatkossakin siten, ettei Hyvinvointikeskuksen
toimintaa supisteta.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 157
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
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Hallituksen esitykseen (HE 241/2020) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista
ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta
koskevaksi lainsäädännöksi sisältyy Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta (ns. voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 8 §:ssä
säädetään hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (Vate).
Voimaanpanolain 10 §:ssä säädetään Vaten tehtävistä ja toimivallasta sekä 12 §:
ssä velvollisuudesta osallistua valmisteluun.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 8 §:n 1 momentin
mukaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen
saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on
aloittanut toimintansa.
Sopimus Vaten kokoonpanosta ja asettavasta viranomaisesta
Voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen kuntien,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin,
erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi lain
voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä
viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen
jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus
toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta
on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Jos osapuolet eivät ole päässeet
sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden
kuluessa tämän lain voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta
valtiovarainministeriölle. Mikäli sopimukseen ei päästä asettaa Valtioneuvosto 8 §:n 3
momentin mukaan valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin
alueen väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen
hallinnollisesta tuesta.
Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava hyvinvointialueen
alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista
yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi
jäsen ja alueen pelastustoimesta yksi jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen.
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun
asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen
määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Valmistelutoimielimen tehtävät
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista
tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen;
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien
ja velvollisuuksien selvittämiseen;
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4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä
tilintarkastajan valintaa;
6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1. ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen
hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2023;
2. tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa
oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.
Etelä-Savon maakuntaliiton Kunnallisasian työryhmä on esittänyt, että
hyvinvointialueen väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano olisi seuraava:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Pj Saara Tavi/Sosteri

Jaana Luukkonen/Sosteri

vpj Seppo Lokka/Pelastuslaitos

Tuomo Halmeslahti/Pelastuslaitos

vpj Santeri Seppälä/Essote

Niina Kaukonen/Essote

jäsen Ilkka Fritius/Vaalijala

Maarit Rantakurtakko/Vaalijala

jäsen Timo Halonen/Mikkeli

Jukka Ollikainen/Mäntyharju

jäsen Janne Laine/Savonlinna

Minna Laurio/Enonkoski

jäsen Ulla Nykänen/Pieksämäki

Kimmo Kainulainen/Kangasniemi

jäsen Kristiina Järvenpää/Rantasalmi Juho Järvenpää/Sulkava
jäsen Seppo Ruhanen/Hirvensalmi

Leena Ruotsalainen/Pertunmaa

jäsen Mervi Simoska/Juva

Niina Kuuva/Puumala

Vaten asioiden vastuullisena valmistelijana olisi Essoten kuntayhtymän johtaja Risto
Kortelainen ja hänen varallaan muutosjohtaja Sami Sipilä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityksen hyvinvointialueen väliaikaisen
valmisteluelimen kokoonpanosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, Kimmo Kainulainen
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§ 158
Lisämaan ostotarjous / Laine
KNGDno-2021-504
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 lisämaan ostotarjous Laine.pdf
Salassa pidettävä, GDPR (asiakirja sisältää henkilö- ja osoitetietoja)
2 lisämaan kartta.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
xxxx xxxxx ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen noin 1600 m2:n suuruisesta
määräalasta, joka tulisi lisämaaksi heidän nykyiseen omakotitonttiinsa osoitteessa
xxxxxxxx. Nykyinen tontti on pinta-alaltaan 1836 m2, mutta muodoltaan kapea, eikä
sille pysty sijoittamaan enää uusia talousrakennuksia siten, että esim.
ajoneuvoliikenne olisi mahdollista oman tontin kautta.
Lisamaalla on huomattava merkitys myös asumisviihtyvyyden kannalta, koska kunnan
maan puolella on hyvin tiheäkasvuinen varjostava kuusimetsä. Alueella ei ole
asemakaavaa, mutta voimassa olevassa yleiskaavassa se on osoitettu
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (kaavamerkintä AP).
Tarjouksen jättäneet ovat tarjoutuneet maksamaan lisämaan maapohjasta 1,50 €/m2.
Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jäisi kuitenkin edelleen kunnan haltuun,
jolloin kunta voisi sen poistaa tai harventaa oman aikataulunsa mukaisesti. Hinta
vastaa kunnan edullisimpien asemakaavoitettujen omakotitonttien hintaa, joten sitä
voidaan pitää hyväksyttävänä alueen sijainti ja kaavoitustilanne huomioiden.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se
päättää myydä Uudistalonmäki-nimisestä tilasta 213-420-2-203 karttaliitteesssä
osoitetun noin 1600 m2:n suuruisen määräalan xxxx xxxxx lisämaaksi heidän
ennestään omistamaansa tilaan xxxx xxxxx. Määräalan hinta on 1,50 €/m2 eli 2400,00
€. Alueella oleva hakkuukelpoinen arvopuusto jää kuitenkin kunnalle. Ostajat
vastaavat määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä
kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat
allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostotarjouksen jättäneet, Jouko Romo, Marja Iikkanen
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Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 16,09.06.2021
Kunnanhallitus, § 159, 14.06.2021
§ 159
Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksen myönteinen päätös
KNGDno-2021-203
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 09.06.2021, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Tulla
sari.tulla@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Lausunto, Essote.pdf
Kirjastonjohtaja Sari Tulla on neuvoston kokouksessa 11.5.2021 kertonut
vireilläolevasta ympäristöministeriön hankerahalla toteutettavasta hankkeesta.
Kokouksen jälkeen kuntaan on tullut tieto, että hankehakemus on hyväksytty
ja Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena
valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja
hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000
€. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022. Hankkeen esittelyssä kerrotaan:
"Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes on yli
65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja
hyvinvointitoimen alaisuuteen. Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille
virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.
Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä
maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään. Palvelurakenteen
kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi kuntalaisiksi yhteisöllisillä
toimintatavoilla.
Kangasniemen kunnassa on ns. Ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään ikäihmisten
palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. Alueella on myös vuokrataloja, joihin
asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu noin 100 ikäihmistä.
Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa.
Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan Ikäihmisten
kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan
ikäihmiset.
Hankkeen tavoitteena on parantaa Ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä
asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen
kokoontumispaikka. Lisäksi haluamme luoda Kangasniemen kuntaan uutta, virtuaalista
toimintaa myös ikäihmisille.
Hankkeen kokonaiskustannus on 66700 €, josta omarahoitusosuus on 26700 €.
Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä Esoten
lausunto ovat liitteinä.
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Kunnanhallitus tulee kokouksessaan 14.6.2021 käsittelemään hankkeen
omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan
vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen
kuolinpesien varojen käyttöä. Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä
valtiolla eikä sitä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan
Valtiokonttorin linjauksen mukaan hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos
kuolinpesässä on huomattava määrä rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla.
Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan hakemuksesta kiinteistön
sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle
sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän käyttötarkoituksen. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna
2005, varat on haettu käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon
kehittämiseen ja vuonna 2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Varoja
on jäljellä taseessa yhteensä 27 802,67 euroa. Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-,
testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663153,51
euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä."
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessaan 24.5.2019 § 15 ottanut kantaa
seuraavasti rahastojen käyttöön:
Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää lausunnossaan kunnanhallitukselle, että
Rahastojen hallinta (myös muut kunnan rahastot) vastuutetaan hallintopäällikölle.
Viranhaltija hakee uusia rahastoja valtiolta ja näiden käyttö määritellään
tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja väestöryhmille. Näin yksi henkilö valmistelee
uusien rahastojen hakemisen ja kokonaisuus säilyy yhdellä viranhaltijalla
hallinnassa. Myös vammaiset, lapset yms erityisryhmät tulisi paremmin
huomioiduksi.
Varojen käytössä ja hakemisessa huomioidaan toteutuksen ja käytön seuranta
(yhdistykset / essote).
Rahastojen varoja ei käytetä lakisääteisten palveluiden toteuttamiseen.
Vähävaraisuutta tulkittaessa mahdollistetaan enemmän kokonaisharkintaa
(enemmän harkintavaltaa varallisuuden jakamiseen. )
Osa-avustamisen mahdollisuus.
Rahastojen käyttöön aktiivisuutta siten, että pääomat pienemmissä rahastoissa
käytetään 10 vuoden aikana.
Lisäksi toivotaan, että käytettävissä olevia varoja voidaan käyttää myös yleisemmin
väestön virkistykseen, mm. uimahalliretkiin, päivätoiminnan kehittämiseen.
Elli Partin rahaston käytöstä ehdotetaan, että rahastolla mahdollistetaan
toimintakeskuksen väen osallistuminen "Arjen suola" -koulutuksiin.
rahastosta myönnettäsiin vaatehankintoihin tukea.
virkistystä yksin asuville vanhuksille, jotka eivät osallistu Essoten järjestämään
toimintaan.
Veijo Viljakaisen rahastosta ikäihmisten päivätoimintaan hankittaisiin teknisiä välineitä:
tietokone, tabletteja väen käyttöön ja videotykki. Rahaston varoilla turvattaisiin avoimen
päivätoiminnan toiminta.
S-L Viinikaisen rahaston varat esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan ikääntyvien
kehitysvammaisten virkistykseen.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että Leena Reinikaisen rahastonvaroilla
perustettaisiin ja palkattaisiin osa-aikainen koordinaattori (Vert. Kangasniemen Ev.lut
seurakunnassa perustettu II diakonin virka Aino Suuroesen testamentin varoin
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vanhustyöntukemiseen). Rahaston varoja käytettäisiin myös toiminnan järjestämiseen.
Tarkoituksena olisi vanhusten ja vammaisten yksinäisyyden poistaminen ja virkistymisen
tukeminen. Näin välillisesti tuettaisiin kotona asuvia vanhuksia. Koordinaattorin tehtävä
olisi organisoda vapaaehtoisia ja järjestöjen väkeä vanhusten ja vammaisten
osallistumisen tueksi varoilla järjestettyyn toimintaan.
Tai vaihtoehtoisesti yrittäjälle voitaisiin maksaa virkistyspalvelusta rahaston varoista,
mikäli tämä kohdistaa toimintaansa kohdeväestöön.
Neuvosto esittää ehdotuksessaan myös joustoa myös tämän rahaston käyttöön.

Ehdotus
Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee uudesta viriketupa hankkeesta, merkitseen
saadun avustuksen tiedokseen ja toteaa, että kunnan rahastojen käyttö
avustuskohteen omarahoitusosuuden kattamiseen on linjassa vanhus- ja
vammaisneuvoston 24.5.2019 § 15 esitetyn rahastojen käytön kanssa.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto hyäksyi ehdotuksen ja lisäsi, että hanke on tervetullut
lisä iäkkäiden palvelutarjontaan ja että hankkeen toivotaan käynnistyvän
mahdollisimman pikaisesti.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Tulla
sari.tulla@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Allekirjoitettu hakemus.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Lausunto, Essote.pdf
3 VN_11434_2021-YM-2Päätös harkinnanvaraisen valtionavustuksen myöntämisestä ja
liitteet.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena
valtionapuviranomaisena myöntänyt 24.5.2021 Kangasniemen kunnan sivistys- ja
hyvinvointitoimelle Kangasniemi – Ikäihmisten viriketupa -hankkeelle avustusta 40 000
euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-31.10.2022.
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä (Essote ky) hoitaa Kangasniemen
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Kangasniemen kunnan asukkaista yli kolmannes
on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisten hyvinvointia tukeva ennakoiva työ kuuluu sivistys- ja
hyvinvointitoimen alaisuuteen. Yhtenä toiminnan tavoitteena on taata ikäihmisille
virikkeellisen asuinympäristö ja tukea heidän yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.
Essote ky:n alueella on palvelurakennetta uudistettu ja kevennetty, jotta ikääntyvässä
maakunnassa yhä useampi pärjäisi kotona mahdollisimman pitkään.
Palvelurakenteen kehittämisen tarkoituksena on osallistaa ikääntyneitä aktiivisiksi
kuntalaisiksi yhteisöllisillä toimintatavoilla.
Kangasniemen kunnassa on ns. ikäihmisten kampusalue. Alueella järjestetään
ikäihmisten palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista. Alueella on myös
vuokrataloja, joihin asiakas voi hankkia kotihoitoa tarpeidensa mukaan. Alueella asuu
noin 100 ikäihmistä. Kunnalla on kokemuksia alueen ikäihmisten aktiivisuudesta,
kunnan kirjastotoimi järjesti 25.-26.5.2021 yhteistyössä taiteilija Marika Sampio-
Utriaisen kanssa Taidehoiva-tapahtuman, johon osallistui yhteensä 87 osallistujaa
(Männikkö 23, Annintupa 21, Palvelutalot 9, Otontupa ja Kuusela 34).
Alueella ei ole tällä hetkellä kokoontumistiloja eikä yhteisöllistä toimintaa.
Viriketupatoiminnan tarkoituksena on korjata tämä puute. Tila sijoitetaan ikäihmisten
kampusalueelle, mutta toimintaan voivat osallistua kaikki Kangasniemen kunnan
ikäihmiset.
Hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten kampusalueen ikäystävällisyyttä, lisätä
asumisviihtyvyyttä, lisätä osallisuutta tukevaa toimintaa ja toteuttaa konkreettinen
kokoontumispaikka. Lisäksi tavoitteena on luoda Kangasniemen kuntaan uutta,
virtuaalista toimintaa myös ikäihmisille.
Hankkeen kokonaiskustannus on 66 700 euroa, josta omarahoitusosuus on 26 700
euroa. Hankehakemus, Ympäristöministeriön myönteinen erityisavustuspäätös sekä
Esoten lausunto ovat liitteinä.
Omarahoitusosuuden kattamiseksi esitetään käytettäväksi kunnan vuosina 2005 sekä
2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varojen
käyttöä. Jos omarahoitus ei toteudu, jää kyseinen hanke toteuttamatta. Toteutessaan
hanke tulee vaatimaan huomattavaa panostusta vapaa-aikatoimelta ja se tehdään
vahvassa yhteistyössä Essoten kanssa.
Silloin, kun ilman omaisia kuolleen omaisuutta ei pysytetä valtiolla eikä sitä luovuteta
perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan Valtiokonttorin linjauksen mukaan
hakemuksesta perinnönjättäjän kotikunnalle. Jos kuolinpesässä on huomattava määrä
rahavaroja, osa niistä pysytetään valtiolla. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus
luovutetaan hakemuksesta kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuuden luovuttamisen
ehtona on, että kunta esittää omaisuudelle sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän
käyttötarkoituksen. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen.
Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse
muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu
tarveharkintaan. Valtionkonttorin päätöksessä vuonna 2005, varat on haettu
käytettäväksi vanhusten asumispalvelujen ja avohuollon kehittämiseen ja vuonna
2014 käytttäväksi vanhusten päivätoiminnan tukemiseen. Valtiokonttori ei siis ole
asettanut kunnalle luovutettuihin omaisuuksiin muita käyttörajoituksia ja
tilintarkastajan näkemys on ollut, että varat tulisi käyttää kyseiseen
käyttötarkoitukseen vähintään kymmenen vuoden sisällä niiden myöntämisestä.
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Varoja näissä kahdessa Valtiokonttorin myöntämässä omaisuudessa on jäljellä
taseessa yhteensä 27 802,67 euroa.
Yhteensä kunnalla oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen
kuolinpesien rahastoissa yhteensä 663 153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus päättää, että ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman
erityisavustuksen omarahoitusosuus 26 700 euroa katetaan kunnan vuosina 2005
sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien
varoista.
Päätös
Tiina Väisänen esitti, että hankkeeseen käytetään Elli Partin rahaston varoja, muttei
Veijo Viljakaisen rahaston varoja. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mika Huovinen, Sari Tulla, Marja Iikkanen, Essote Niina Kaukonen
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§ 160
Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n hallituksen jäsen vuosille 2022-2023
KNGDno-2021-522
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n (MSM ry:n) vuosikokous järjestetään 17.6.2021.
Vuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2022 - 2023. Kangasniemen
kunnalta on pyydetty nimeämään kunnan edustajat, jäsen ja varajäsen, ennen
kokousta. Kunnan jäseneksi on vuodellen 2021 nimetty kunnanjohtaja Risto Nylund ja
varajäseneksi markkinointisihteeri Paula Ruusupuro.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus nimeää Kangasniemen edustajiksi Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:
n hallitukseen vuosille 2022-2023 markkinointisihteeri Paula Ruusupuron ja varalle
kunnanjohtaja Kimmo Kainulaisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin seudun matkailupalvelu ry, nimetyt
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Tarkastuslautakunta, § 21,12.05.2021
Kunnanhallitus, § 161, 14.06.2021
§ 161
Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen
KNGDno-2018-443
Tarkastuslautakunta, 12.05.2021, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Kunnan ja BDO Audiator Oy:n välillä on 15.8.2019 allekirjoitettu sopimus ”Sopimus
Kangasniemen kunnan tilintarkastuspalveluista 2019-2022”. Sopimuksen mukaan
tilintarkastusyhteisö voi kuntaa kuultuaan vaihtaa vastuunalaisen tilintarkastajan.
BDO Audiator Oy on lähettänyt tarkastuslautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:
”Ilmoitamme kohteliaimmin, että BDO Audiator Oy:n nimeämänä
Kangasniemen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii jatkossa JHT, HT Sanna-
Mari Nuri. Nimeäminen astuu voimaan 1.8.2021.”
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn
ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi puheenjohtaja.
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten,
että 1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Sanna-
Mari Nuri.
Tilintarkastajan vaihdos saatetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 161
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
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Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen siten, että
1.8.2021 alkaen kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Sanna-Mari
Nuri. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa tilintarkastajan vaihdoksen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 162
Kunnanjohtajan viran sijaistaminen
KNGDno-2017-244
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja Risto Nylund on ilmoittanut 7.1.2021 päivätyllä kirjeellä
irtisanoutuvansa Kangasniemen kunnan kunnanjohtajan virasta siten, että viimeinen
virassaolopäivä on 31.7.2021. Risto Nylund jäi vuosilomalle 7.5.2021, eikä palaa
virkaansa ennen irtisanoutumista. Uusi kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen aloittaa
virassa 19.7.2021. Voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti kunnanjohtajan
sijaisena toimii hallintojohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Tapani Nykänen
Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan sijaistamisen johdosta ajalle 10.5.2021-
18.7.2021 hallintojohtajan kokonaispalkaksi 7142,19 euroa.
Päätös
Sari Linturi-Sahlman ilmoitti esteellisyytensä intressijäävinä ja poistui kokouksesta
pykälän käsittelyn ajaksi.
Sari Linturi-Sahlman on esteellinen hallintolain 28 § 3 kohdassa tarkoitetun
intressijääviyden perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen on odotettavissa asian ratkaisusta
erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tosiasiallinen syy: Sari Linturi-Sahlman on asianosainen.
Puheenjohtaja toimi tämän pykälän osalta pöytäkirjanpitäjänä ja pykälä tarkastettiin
kokouksessa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hallintojohtaja, palkanlaskenta
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§ 163
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM
hallintojohtaja
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 13 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 21.05.2021
§ 14 Ammattiala lisän myöntäminen / xxxx xxxx, 22.05.2021
§ 15 Täyttöluvat sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2021-2022, 25.05.2021
§ 16 Alakoulujen rehtorin viransijaisuusjärjestelyt 1.6.-31.7.2021, 25.05.2021
§ 17 Työsuojelupäällikön sijaistaminen, 07.06.2021
talouspäällikkö
Yleispäätös:
§ 6 Valtiokonttorin myöntämä omakotitalojen vuosimaksulaina (aravalaina)/
maksusopimuksen muutos/ xxxxxxx, 09.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa hallintojohtajan ja talouspäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-9.6.2021 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 164
Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Vaalilautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilöohtainen varajäsen. Valtuusto
valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 165
Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain 18 § mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston toimikausi
on 1.8.2021-31.5.2025.
Kangasniemen hallintosäännön § 79 mukaan Kangasniemen kunnanvaltuustossa on
kaksi varapuheenjohtajaa ja valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuusto
sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee kunnanvaltuuston puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi
2. määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerinä toimivan
viranhaltijan valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 166
Tasa-arvolain soveltaminen kunnallisia toimielimiä valittaessa
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten
toimielinten valintaa koskeva tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisessa
toiminnassa tulee kunnanvaltuustoa lukuunottamatta olla vähintää 40 % naisia ja
vähintää 40 % miehiä.
Sääntö kuuluu seuraavasti: "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymä toimielimiä lukuunottamatta
kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kuntalain 40 §:n mukaan kunnan
toimielimiä ovat:
valtuusto
kunnanhallitus ja sen jaostot
tarkastuslautakunta ja sen jaostot
lautakunnat ja niiden jaostot
valiokunnat ja niiden jaostot
johtokunnat ja niiden jaostot sekä
toimikunnat.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lainmukainen
kiintiö on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että tasa-arvolain 4 a § mukainen vaatimus
sukupuolten edustuksesta koskee myös kunnan päätöstä, jolla se valitsee edustajia
kuntayhtymän toimielimeen. Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisina että
varajäseninä vähintään 40 %. Vaatimuksen toteutumista laskettaessa on syytä ensin
laskea, kuinka paljon 40 % on toimielimen jäsenmäästä. Jos luvuksi tulee murtoluku,
se on korotettava ylempää kokonaislukuun, joka osoittaa naisten tai miesten
vähimmäsmäärän toimielimissä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tasa-arvolain määräykset tiedokseen ja esittää ne edelleen
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 167
Kunnanvaltuuston kokouksista tiedottaminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnan hallintosäännön § 84 mukaisesti kunnanvaltuusotn kokouskutsu on
lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksesa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kangasniemen kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnan verkkosivujen ja
ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Kangasniemen kunnallislehdessä siten, että
kokouskutsussa on julkaistu kokouksen asialista tarpeellisin osin. Käytännössä
esityslistan saaminen lehteen on Kunnallislehden uusien ilmoitusaikataulujen
johdosta haasteellista. Jos Kunnallislehteen tehtäisiin valtuuston kokouksista julkaisu,
jossa asialistan osalta viitataan kunnan kotisivuilta löytyvään linkkiin, helpoittaisi se
lehti-ilmoittamista.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokouksesta
tiedotetaan kunnan kotisivuilla. Lisäksi kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan
Kangasniemen kunnallislehdessä, jossa asialistan osalta viitataan kunnan kotisivuihin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 168
Tarkastuslautakunnan valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain 121 §:n mukaisesti valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat
2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää
4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kuntalain 75 §:n mukaisestiVaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:
n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Voimassa olevan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunnassa on 5 jäsentä ja
jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäen.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 169
Keskusvaalilautakunnan valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Vaalilain 13 § mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava väintää 5.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisessä kunnallisvaalissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai
varajäen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on
asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua
keskusvaalilautakunnan työkentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä valtuuston
toimikaudeksi
2. nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; ja
3. asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 170
Kunnanhallituksen valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kuntalain ja voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee
kunnanhallituksen, johon tulee valita 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.
Kunnanhallitus tulee valita kunnanvaltuuston toimikaudeksi, jollei kunnanvaltuusto
ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kangasniemen hallintosäännön § 8
mukaisesti, kunnanhallituksen toimikaus on kaksi vuotta.
Kunnanvaltuuston tulee nimetä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kahdeksi vuodeksi ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 171
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kangasniemen kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto asettaa sivistys-
ja hyvinvintilautakunnan, johon kuuluu 9 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä.
Kunnanvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunta nimitetään kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston
toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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§ 172
Teknisen lautakunnan valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kangasniemen kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto asettaa teknisen
lautakunnan, johon kuuluu 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kunnanvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunta nimitetään kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston
toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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§ 173
Teknisen lautakunnan rakennuslupajaoston valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kangasniemen kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanvaltuusto asettaa teknisen
lautakunnan rakennuslupajaoston, johon kuuluu 5 jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä.
Kunnanvaltuusto nimeää rakennuslupajaoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Rakennuslupajaosto nimitetään kunnanvaltuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee rakennuslupajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet valtuuston toimikaudeksi ja
2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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§ 174
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kiinteistön muodostumislain 6 § mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Valtuuston toimikausi on 1.8.2021-31.5.2025.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva
henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee vähintään
6 kiinteistötoimitusten uskottua miestä kunnanvaltuuston toimikaudeksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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Kunnanhallitus, § 100,12.04.2021
Kunnanhallitus, § 175, 14.06.2021
§ 175
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
KNGDno-2021-167
Kunnanhallitus, 12.04.2021, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuomioistuinviraston lausuntopyyntö käräjäoikeuksille.pdf
2 Kirje_Kangasniemen kunta.pdf
Käräjäoikeus varaa kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen kunnasta valittavien
lautamiesten lukumäärästä.
1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan
kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat
valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.
Oikeusprosessien keventämisestä annetun lainmuutoksen (voimaan 1.1.2019)
johdosta lautamiesistuntojen määrä käräjäoikeudessa on vähentynyt merkittävästi ja
käräjäoikeus esittää Kangasniemen kunnan lautamiesten uudeksi määräksi 1 henkilöä
nykyisen 2 sijaan.
Valittavien lautamiesten osalta käräjäoikeus kiinnittää huomiota siihen, että
lautamiesten tulee olla motivoituneita tehtävään ja valmiita tulemaan täsmällisesti
useammankin päivän kestäviin istuntoihin
Lausunto tulee toimittaa sähköisesti käräjäoikeudelle viimeistään 16.4.2021 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa asiaan.
Päätös
Kangasniemen kunnanhallitus katsoo, ettei lautamiesten lukumäärää tulisi vähentää
toiminnan haavoittuvuuden vuoksi.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 175
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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Käräjäoikeuden lautamiehistä säädetyn lain (675/2016) 4 §:n
mukaisesti kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn
toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on
käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.
Lain 3 §:n mukaisesti kääjäoikeuden lautamiesten lukumäää
vahvistaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö on päätöksellään 28.4.2017
vahvistanut Kangasniemen kunnasta valittavien lautamiesten määräksi 2.
Kunnanhallitus on antanut lausunnon esityksestä vähentää käräjämiesten
lukumäärää. Päätös käräjämiesten lukumäärästä saataneen kesäkuun loppuun
mennessä, mutta tuomioistuinviraston virkamiesvalmistelusta lähtenyt esitys on, ettei
Kangasniemen käräjämiesten lukumäärää supisteta, joten kunnanhallituksen
esityksen on, että kunnanvaltuusto valitsee kaksi käräjäoikeuden lautamiestä. Jos
päätös on esityksen vastainen, tulee kunnanvaltuuston valita vain yksi käräjäoikeuden
lautamies.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi (2) käräjäoikeuden
lautamiestä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi Etelä-Savon käräjäoikeuteen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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§ 176
Puulan seutuopiston opistolautakunnan jäsenten valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Joutsan kunta huolehtii vastuukuntana opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Opiston hallinnosta määrätään Joutsan kunnan hallintosäännössä ja johtosäännöissä.
Opiston hallintoa hoitaa kuntalain 51 § edellyttämä opistolautakunta, johon kuuluu 7
jäsentäja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vuosina 2017-2018 puheenjohtaja oli Toivakasta, varapuheenjohtaja Joutsasta.
Vuosina 2019-2021 puheenjohtaja on Joutsasta, varapuheenjohtaja Kangasniemeltä
Puulan seutuopiston yhteistyösopimuksen mukaisesti Kangasniemen kunta valitsee
opistolautakuntaan 3 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. valitsee Puulan seutuopiston opistolautakuntaan kolme (3) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikaudeksi 2021-2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021
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§ 177
Kangasniemen kunnan edustajien valinta Etelä-Savon maakuntaliiton
edustajainkokoukseen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 10 §:n mukaisesti jäsenet valitsevat
edustajansa edustajien kokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan
siten, että kullakin jäenkunnalla on 1 edustaja kutakin edellisen vuoden 1. päivän
väkiluvun mukaista alkavaa 2500 asukasta kohden. Kullekin edustajalle tulee valita
henkilökohtainen varajäen.
Edustajainkokouksessa on kullakin läsnälevalla edustajalla yksi ääni. Edustajan ja
varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Edustajainkokouksen kutsuu
koolle maakuntahallitus. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa
kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle.
Lakia naisten ja miesten välisestätasa-arvosta on noudatettava kunnan valitessaan
edustajia edustajainkokoukseen.
Kangasniemen kunnanvaltuuston tulee valita 3 edustajaa Etelä-Savon maakuntaliiton
edustajainkokoukseen. Kullekin edustajalle tulee valita
henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kolme (3) kokousedustajaa
ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Etelä-Savon maakuntaliiton
edustajainkokoukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021
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§ 178
Edustajien valitseminen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän
valtuustoon
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perussopimuksen mukaan
Kangasniemen kunnasta valitaan kolme (3) valtuutettua ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee valtuuston toimikaudeksi
2021-2025 kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021

44 (51)

§ 179
Edustajan valitseminen Mikkelin ympäristölautakuntaan
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kangasniemen ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen yhteispalvelujenyhteistyötä
ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa koskevan sopimuksen 4 §
toteaa:
”4 Ympäristölautakunta ja ympäristöpalvelut
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitoa varten on asetettu
yhteinen ympäristölautakunta, joka hallinnollisesti kuuluu
Mikkelin kaupungin organisaatioon. Ympäristölautakunnassa on yhteensä yhdeksän
jäsentä.
Kangasniemen kunnanvaltuusto valitsee ympäristölautakuntaan yhden edustajan.”
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee yhden (1) jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen Mikkelin ympäristölautakuntaan valtuustokaudelle
2021-2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021
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§ 180
Edustajien valitseminen Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä
päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta
nimeää yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä 1/100
kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä, voi kunta nimetä 2 edustajaa. Kullekin
edustajalle tulee valita henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi (2) edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet Vaalijalan kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen valtuustokaudelle 2021-2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021
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§ 181
Etelä-Savon poliisin neuvottelukunnan jäsenen valitseminen
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:
1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä
poliisin toimintaa;
2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;
3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin
neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet
toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen
päällikkö.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia
puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
Kangasniemen kunnasta Etelä-Savon poliisin neuvottelukunnassa on yksi (1) jäsen ja
hänellä henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Savon poliisin neuvottelukuntaan
kunnanvaltuuston toimikaudeksi 2021-2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.06.2021

13/2021

§ 182
Muut asiat
KNGDno-2020-603
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Kunnanhallitukselle tuodaan mahdolliset muut asiat tiedoksi kokouksessa
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.
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§ 183
LISÄPYKÄLÄ: Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2021-57
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Hakemus_A.S..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja Essoten
vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen mukaisesti avustuksen hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, hakija, Marja Iikkanen
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§ 184
LISÄPYKÄLÄ: Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2021-57
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Hallintojohtaja
Liitteet

1 Hakemus_H.T..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja Essoten
vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen mukaisesti avustuksen hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, hakija, Marja Iikkanen
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Muutoksenhakukielto
§152, §153, §154, §158, §161, §163, §164, §165, §166, §167, §168, §169, §170, §171,
§172, §173, §174, §175, §176, §177, §178, §179, §180, §181, §182
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
§155, §156, §157, §159, §160, §162, §183, §184
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.

