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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
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Markku Kuusjärvi
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Poissa

Mika Laitinen

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
27.04.2020

27.04.2020

Tuomo Janhunen

Rauni Pietarinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 27.4.2020
alkaen.
27.04.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 69
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Koronavirusepidemian vuoksi kunnanhallituksen kokous pidetään Kangasniemi-
salissa ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Marjaana Sävilammi ja Maisa Juntunen osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 70
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 27.4.2020. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi paikalla olevaa hallituksen jäsentä.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Rauni Pietarinen ja Tuomo Janhunen.
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§ 71
Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2020
KNGDno-2019-706
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuloslaskelma 01.01.2020 - 31.03.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 ToteLuottHenkilöilleMaalis
Verkkojulkisuus rajoitettu
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2020
Laskennallinen käyttöaste maaliskuun lopussa on 25,0 %, palkkojen osalta 23,6 %.
Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 1 254 t t€, joka on 23,7
% talousarviosta.
Toimintakuluja on kirjattu 9 946 t€, käyttöaste 23,6 %, Palkkojen käyttöaste on 23,6
%, eli juuri muutosbudjetin mukainen.
Toimintakatteeksi muodostuu 8 692 t€, käyttö-% 23,6.
Verotulokertymä maaliskuun lopussa on 5 054 t€, budjetista 25,9 %. Viime vuoden
tilityksiin vertailtavuutta heikentää v. 2019 tulorekisterin käyttöönotto ja siitä johtuvat
tilitysrytmin muutokset.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 4 681 t€ budjetoidun mukaisesti.
Vuosikatteeksi muodostuu 1 030 t€, Kuukauden sumu-poistoja kirjantuu 420 t€.
Tulos osoittaa maaliskuun lopussa ylijäämää, mutta koronaepidemia aiheuttaa
kunnille verotulovajetta ja kasvavat sosiaali- ja terveystoiminnan menot, joista ei vielä
ole tietoa joten tuloksen ennustettavuus on epävarmaa.
Liitteenä on tuloslaskelma 1.1.-31.3.2020 ja hallintokuntakohtaiset toteumat.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2020.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 72
Siirtoehdotus Kangasniemen kunnasta Joutsan kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista alueista
(enklaaveista)
KNGDno-2020-299
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Siirtoehdotus_Kangasniemi.pdf
2 Kuulutusteksti.docx
Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen
annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut luettelon niistä erillisistä alueista eli
enklaaveista, joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään
Kangasniemen kunnasta Joutsan kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat siirrettäväksi
esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden siirrolle on määrätty edellä mainitun lain 2 §:
ssä.
Em. lain mukaan siirtoehdotus tulee antaa tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella
julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivulla ja kuulutus tulee julkaista myös
asianomaisessa kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla, jonka
lisäksi luettelosta ilmoitetaan kirjeellä asianomaisille kunnille ja niiden alueiden
omistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.
Tämä luettelo karttoineen on nähtävillä julkista kuulutusta varten 2.4.2020 – 11.5.2020
Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi
/kuulutukset (muut kuulutukset). Kyseesssä on kiinteistöön 213-405-1-90 kuuluva
saaripalsta, joka on kooltaan n. 0,57 ha.
Asianomaisille kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä huomautuksia
luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 30 päivän sisällä siitä kun julkinen kuulutus
katsotaan saadun tiedoksi. Julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi
seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta viranomaisen tietoverkossa.
Näin ollen mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisina
Maanmittauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 11.5.2020. Huomautuksen yhteydessä
on mainittava asian asiatunnus MML 10145/04 03 01/2020.
Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee
kuntasiirroista päätöksen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi siitä
lähetetään jäljennös määrätyille viranomaisille, asianomaisille kunnille ja niille
maanomistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Maanmittauslaitoksen 1.4.2020
tekemään liitteenä olevaan ehdotukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 73
Siirtoehdotus Mikkelin kaupungista Kangasniemen kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista
erillisistä alueista (enklaaveista)
KNGDno-2020-305
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Siirtoehdotus_Mikkeli.pdf
2 Kuulutusteksti_Mikkeli.docx
Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen
annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon niistä erillisistä
alueista eli enklaaveista joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään
Mikkelin kaupungista Kangasniemen kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat
siirrettäväksi esitetyistä alueista. Edellytykset alueiden siirrolle on määrätty edellä
mainitun lain 2 §:ssä.
Em. lain mukaan siirtoehdotus tulee antaa tiedoksi hallintolain 62 a §:n mukaisella
julkisella kuulutuksella viranomaisen verkkosivulla ja kuulutus tulee julkaista myös
asianomaisessa kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla, jonka
lisäksi luettelosta ilmoitetaan kirjeellä asianomaisille kunnille ja niiden alueiden
omistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.
Tämä luettelo karttoineen on nähtävillä 9.4.2020 – 18.5.2020 julkista kuulutusta varten
Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.maanmittauslaitos.fi
/kuulutukset (muut kuulutukset). Kyseessä on kiinteistöön Riuttasaari 491-490-22-0
kuuluvat n. 0,03 ha ja 0,02 ha suuruiset saaripalstat.
Asianomaisille kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä huomautuksia
luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 30 päivän sisällä siitä kun julkinen kuulutus
katsotaan saadun tiedoksi. Julkinen kuulutus katsotaan saadun tiedoksi
seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta viranomaisen tietoverkossa.
Näin ollen mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisina
Maanmittauslaitoksen kirjaamoon viimeistään 18.5.2020. Huomautuksen yhteydessä
on mainittava asian asiatunnus MML 10145/04 03 01/2020.
Huomautusten tekemiseen varatun ajan kuluttua Maanmittauslaitos tekee
kuntasiirroista päätöksen. Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Lisäksi siitä
lähetetään jäljennös määrätyille viranomaisille, asianomaisille kunnille ja niille
maanomistajille, jotka osoitetietoineen saadaan kohtuullisesti selville.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Maanmittauslaitoksen 8.4.2020
tekemään liitteenä olevaan ehdotukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 20,21.04.2020
Kunnanhallitus, § 74, 27.04.2020
§ 74
Sienimäen ranta-asemakaava
KNGDno-2019-797
Tekninen lautakunta, 21.04.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
2 Sienimäki ranta-asemakaavan selostus 26.2.2020 liitteineen (1).pdf
Sienijärven rannalla sijaitsevalla tilalla Sienimäki 213-410-3-106 on vireillä ranta-
asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy
Mikkelistä.
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, luontoinventointi ja OAS) on pidetty
kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä 12.12.2019 - 13.1.2020, eikä sitä vastaan
ole tehty huomautuksia. Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että
Jänisniemi ja Sienimäen jyrkkä pohjoisranta tulisi osoittaa maisemallisesti arvokkaina
alueina. Muissa lausunnoissa (maakuntaliitto, rakennusvalvonta ja maakuntamuseo)
ei ole esitetty huomautettavaa.
Valmisteluaineiston pohjalta on laadittu 26.2.2020 päivätty kaavaehdotus, jossa on
huomioitu ELY-keskuksen lausunto. Alueelle on osoitettu yhteensä 6 omarantaista
lomarakennuksen rakennuspaikkaa kahteen kortteliin. Lisäksi Jänisniemen
pohjoispuolella olevaan pieneen niemeen on osoitettu rantasaunan ja
varastorakennuksen rakentamisalue, jossa sijaitsee jo ennestäänkin vastaavat vanhat
rakennukset.
Kaava-alueeseen kuuluu Sienijärven todellista rantaviivaa n. 2,1 km ja
rakennusoikeutta mitoittavaa muunnettua rantaviivaa n. 1,5 km. Rantasaunan
rakentamisalue huomioiden kaavan mitoitukseksi muodostuu siten 3,3
rakennuspaikkaa/todellinen rantakilometri ja 4,7 rakennuspaikkaa/muunnettu
rantakilometri. Tämä vastaa hyvin kunnan kaavoituksessa viime vuosina sovellettuja
ns. tavanomaisten ranta-alueiden rakentamistehokkuuksia.
Kaavaehdotus liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen
että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle, että
26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n
mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-
Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______

Kunnanhallitus, 27.04.2020, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavan selostus 26.2.2020 liitteineen (1).pdf
2 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
Tekninen lautakunta on päätöksessään todennut, että kaavaratkaisu voidaan
hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää
kunnanhallitukselle, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi
asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon
ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja
rakennusvalvonnan lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-
asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja
rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, MIkkelin seudun
ympäristöpalvelut, Päivi Puukari, Jouko Romo
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§ 75
Kunnan edustajien ja kutsuntalääkärin nimeäminen kutsuntoihin 2020
KNGDno-2020-308
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Karjalan prikaatin pyyntö kutsunnat 2020.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään kunnan edustajat (jäsen
/varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2020 kutsuntoihin. Kangasniemen kutsunnat
järjestetään 28. elokuuta 2020 klo 9:00 alkaen Kangasniemen Kunnantalolla, Otto
Mannisen tie 2:ssa.
Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän
mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto
esittää harkittavaksi, että kuntien edustajiksi kutsuntalautakunnan mahdollisesti
nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö.
Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanlaisten
mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välttämätöntä.
Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille
tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmä
yhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä
kutsunnanlaisten ajantasaiset terveystiedot.
Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen
avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.
Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään sekä kutsuntalääkäreistä pyydetään
ilmoittamaan nimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköposti. Kyseessä olevat
tiedot pyydetään ilmoittamaan 31.5.2020 mennessä Etelä-Savon aluetoimistoon.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:
1. kunnan edustajaksi etsivä nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan ja varaedustajaksi
nuorisosihteeri Henri Hokkasen
2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän
3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen
ylilääkäri Eeva Björkstedtin
Päätös
Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:
1. kunnan edustajaksi etsivä nuorisotyöntekijä Eemeli Oksialan ja varaedustajaksi
nuorisosihteeri Henri Hokkasen
2.
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2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Tommi Vehmalan
3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen
ylilääkäri Eeva Björkstedtin
Tiedoksi
kutsuntoihin nimetyt
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§ 76
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2020-2
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 testamenttirahaston hakemus.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
2 Kustannusarvio
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Liitteenä nro 1 on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja
Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta). Liitteessä 2 on
hakemuksessa esitetyn toimenpiteen kustannusarviolausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Voimassa olevien rahaston myöntämisperusteiden mukaisesti Kunnanhallitus ei
myönnä salaisen liitteen nro 1 mukaista avustusta hakijalle
kustannusarviolausunnossa olevaan toimenpiteeseen. Rahaston mukaisesti avustusta
voitaisiin myöntää ainoastaan mahdolliseen toimenpiteeseen haettavaan
omavastuuosuuteen.
Hakemuksessa olevan liikkumisen tukemiseen tarvittavan rakenteen osalta
kunnanhallitus myöntää avustusta hakijalle, maksimituki on 2000 euroa ja lasku
maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Suunnitelma tulee hyväksyttää
kunnan rakennusmestarilla ennen työn aloitusta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakija, Essote, pääkirjanpitäjä, kunnan rakennusmestari
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§ 77
Työllistämistukianomus toiminnan turvaamiseksi / Kangasniemen Reuma ry
KNGDno-2019-747
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Reuma ry / työllistämistukianomus toiminnan turvaamiseksi
Kangasniemen reuma ry on lähestynyt kunnanhallitusta työllistämistukianomuksella
toimintansa turvaamiseksi. Esitys on liitteenä.
Asiaan on valmisteltu yhdessä työllisyyskoordinaattorin kanssa ja lausunto valmistuu
esityslistan lähettämisen jälkeen, joten se esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus kuulee tehdyn selvityksen, jonka jälkeen esitys annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus:
Kunnanhallitus päättää Kangasniemen reuma ry:n hakemaan rahallisen tukeen
yhdistyksen palkkakustannuksien osalta seuraavaa:
Kunnanhallitus näkee Suoramyynti tärkeänä toimijana, jossa paikalliset toimijat
/yrittäjät tulevat samalla tuetuksi. Suoramyynti tekee muuttoa ja näin ollen
toimintakin laajenee. Kunta näkee tässä mahdollisuuden siihen, että yhdistys voi
jatkossa palkata enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien työnhakijoiden kannalta
paikka nähdään hyvänä, sillä eteenpäin menemisen mahdollisuudet esimerkiksi
kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatuelle ja siitä edelleen avoimille työmarkkinoille
on toteutunut monen kuntalaisen kohdalla.
Kunnanhallitus päättää, ettei se lähde tukemaan hakemuksessa esitettyjä
palkkakustannuksia. Yhdistyksellä on mahdollisuus ottaa 100 % palkkatuettu henkilö,
jolloin työpanos on yhdistykselle kuluton. Ja koska kunta ei lähde tukemaan ohjaajan
palkkaa rahallisesti, kunnanhallitus edellyttää, että työllisyyskoordinaattorin
työpanosta kohdennetaan siten, että hänen avustuksellaan voidaan etsiä/saada
palkkatukioikeutettuja työttömiä sekä lisäkäsiä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista
laajenevan toiminnan mahdollistamiseksi.
Päätös
Markku Kuusjärvi jääväsi itsensä asian käsittelystä intressijäävinä.
Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1
kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta
3).
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Markku Kuusjärvi

Kangasniemi
Kunnanhallitus
Tiedoksi
Kangasniemen reuma ry

Pöytäkirja
27.04.2020
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Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 44,24.04.2020
Kunnanhallitus, § 78, 27.04.2020
§ 78
Puulan seutuopiston opetustuntitilaus lukuvuodelle 2020-2021
KNGDno-2020-289
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 24.04.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tuntitilaus_Puulan_seutuopisto.pdf
Puulan seutuopisto toteuttaa vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetusta
Kangasniemellä yhteistyökuntien antaman tuntikehyksen (opetustuntitilauksen)
puitteissa. Liitteessä nro 1 Puulan seutuopiston rehtori esittää Kangasnimen
tuntikehykseksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800 tuntia.
Kunnat ovat budjetoineet vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen
toteuttamiseen omarahoitusosuuden, jolla rahoitetaan se osuus, jota ei saada
katettua valtionosuuksilla ja asiakasmaksuilla (kurssimaksut). Vuodelle 2020
Kangasniemellä on budjetoitu nettona (toimintakulut-toimintatuotot) Puulan
seutuopistolle yhteensä 154 668 €.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Nislin
Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Puulan
seutuopistolta tilattaviksi opetustunneiksi lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 4800
tuntia. Tilaus on ehdollinen siltä osin, että tunneista toteutetaan vain ne tunnit, joihin
on riittävä talousarviovaraus olemassa. Tämä toimintatapa on ollut voimassa myös
edellisinä vuosina.
Päätös
Kaija Koskinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä ja poistui kokouksesta
pykälän käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävin perusteella, jos hän
on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai
vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4)
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.04.2020, § 78
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.4.2020. Esityslista
päivitetään lautakunnan päätöksellä esityslistan lähettämisen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta esityksen mukaisesti, että se
hyväksyy Puulan seutuopistolta tilattaviksi opetustunneiksi lukuvuodelle 2020-2021
yhteensä 4800 tuntia. Tilaus on ehdollinen siltä osin, että tunneista toteutetaan vain
ne tunnit, joihin on riittävä talousarviovaraus olemassa. Tämä toimintatapa on ollut
voimassa myös edellisinä vuosina.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Puulan seutuopisto, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talouspäällikkö

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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§ 79
Otto-oikeus / Lautakuntien päätökset
KNGDno-2020-60
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa,
jossa kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen
päättämän asian.
Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.
Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä,
jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on
tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei
tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännössä mainittuja
kunnanjohtajan, toimialajohtajan ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia
henkilöstöasioita.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-,
ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain
mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia
opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten
päätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
tekninen lautakunta 21.4.2020
sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.4.2020
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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§ 80
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintopäällikkö
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 9 Vuosisidonnaisen lisän myöntäminen / xxxx xxxx 06.04.2020
§ 10 Muutos helmikuussa 2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen kertaerästä,
06.04.2020
Yleispäätös:
§ 3 Asianhallintaohjelma CaseMin käyttöoikeuksien myöntäminen, 15.04.2020
kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Palkkahallinnon palvelujen hankintapäätös, 20.04.2020
Yleispäätös:
§ 6 Koulutus- ja kehittämistuki 2020 - T:mi Sinilila, 02.04.2020
§ 7 Päätös yksinyrittäjän avustuksesta koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti
heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi, 20.04.2020
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön
viranhaltijapäätökset ajalta 2.4.-22.4.2020 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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§ 81
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Viranhaltijapäätökset HRM KH 22.4.2020.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 2.4.-22.4.2020 ja päättää, ettei se käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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§ 82
Muut asiat
KNGDno-2020-20
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:
Koronavirusepidemian vaikutusten tilannepäivitys kunnan toimintaan
Kunnanjohtajan tekemät päätökset Koronaviruksen johdosta sekä valmistelussa
olevat hakemukset
Synsiön leirikeskuksen siivous ja kevätkunnostus
Kokousaikatauluista, 11.5. kunnanhallituksen kokous perutaan, 25.5.
valtuustoseminaari perutaan, mutta varmistetaan valtuutettujen osallistaminen
tulevan talousarvion laadintaan liittyen
YT-menettelyiden täytäntöönpanon tilannekatsaus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi muut asiat tiedokseen.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020
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Muutoksenhakukielto
§71, §74, §79, §81, §82
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 §)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
27.04.2020

6/2020

24 (24)

Oikaisuvaatimus
§72, §73, §75, §76, §77, §78
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.

