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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Marjaana Sävilammi, saapui 15:15
Markku Kuusjärvi
Petra Laitinen
Tapio Viljanen
Timo Seppälä
Tuula Vornanen
Muut saapuvilla olleet
Liina Kuusela, sihteeri
Rauni Pietarinen, kvalt 2. varapj
Tommi Vehmala, kvalt pj
Risto Nylund, esittelijä
Poissa

Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Arto Tommola, varajäsenet
Hannu Tiihonen, varajäsenet
Jani Savolainen, varajäsenet
Maisa Juntunen, varajäsenet
Sari Leskinen, varajäsenet
Tuomo Janhunen, varajäsenet

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Liina Kuusela
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.10.2017

26.10.2017

Tuula Vornanen

Petra Laitinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä virka-aikana Kangasniemen
kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.
27.10.2017
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§ 307
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
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§ 308
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 26.10.2017 (ennen klo 12.00)
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana
perjantaina virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja
hallintojohtajan työhuoneessa.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Vornanen ja Petra Laitinen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 309
Essoten lausuntopyyntö jäsenkunnilta / talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta
2018-2020
KNGDno-2017-419
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Essote_ta2018_041017.pdf
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus pyytää
vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmasta
perussopimuksen 17 §:n mukaisesti jäsenkunnilta lausunnot 31.10.2017
mennessä. Käsittelyssä oleva vuoden 2018 talousarvio on Essoten toinen
talousarviovuosi. Vuoden 2018 talousarvioaineisto koostuu vuoden 2017
talousarviotiedoista ja vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon suorite- ja
kustannustoteumista. Kuntayhtymän tavoitteena on perustamissuunnitelman
mukaisesti saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen
nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä
tarkoittaa noin 0,5 prosentin vuotuista tuottavuuskehitystä. Nettomenojen
kasvua on kuluvaan vuoteen verrattuna vain noin 0,65 miljoonaa euroa.
Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestämisvastuun Essotelle siirtäneiden
seitsemän jäsenkunnan kuntalaskutus vähenee 0,5 prosenttia.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on Essoten talousarvio 2018 ja vuosien 2019 ja 2020
taloussuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Essoten vuoden 2018 talousarviosta
seuraavaa:
Essoten ja kuntien talousarviovalmistelua ei ole prosessin ja sisällön osalta
yhdistetty riittävässä määrin toisiinsa.
Perussopimuksessa tästä ei ole erillistä mainintaa. Perussopimuksen §:n 17
”Talousarvio ja –suunnitelma” mukaisesti ennen talousarvion ja –suunnitelman
hyväksymistä kuntayhtymän on varattava jäsenkunnille mahdollisuus antaa
siitä lausuntonsa.
Essoten valmistelussa tulee huomioida myös kuntien
talousarvioraamit.
Tarvittaessa perussopimuksen 17 §:ää voitaisiin jopa muuttaa:
Talousarvion valmistelussa noudatetaan ennalta jäsenkuntien
kanssa sovittua prosessia ja aikataulusta. Jäsenkunnat asettavat
talousarvioraamin kesäkuussa.
Jotkut palvelualat olivat jo ennen Essoten käynnistymistä sellaisia, joiden osalta
kustannuskehitys oli osin huonosti ennakoitavissa palvelutarpeen kehityksen
osalta.
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Annetun ennusteen mukaan Kangasniemen kunnan erikoissairaanhoidon
menot tote 9/2017 ovat 463 t eur vähemmän kuin 9/2016 joten ennuste totesta
2017 tullee olemaan alle budjetin, joten tältäkään osin ei ole perusteltua
korottaa kunnan maksuosuutta 2018.
Essote TA-2018 laskelman mukaan erikoissairaanhoidon osalta on käytetty
kuntien 2016 kustannuksia eikä kolmen vuoden 2013-2015 keskiarvoa kuten
perusterveydenhuollon jakolaskelmassa. Mikäli samaa periaatetta käytetään
kuin perusterveydenhuollon kohdalla, on Kangasniemen erikoissairaanhoidon
kustannukset laskentapohjassa n. 300 000 vähemmän.
Kangasniemi vaatii tältä osin, erikoissairaanhoidon
laskelmien tarkistamista.
Sosiaalipalveluissa tulee välttää ostopalveluja, jotta pienennetään riskiä
kustannusten kohtuuttomaan kasvuun.
Kunnan raami Essoten talousarvioon on korkeintaan tote-ennuste
2017 22,3 milj eli sama kuin ta 2017, koska ei ole perusteluja kasvulle
Kangasniemen osalta.
Perussopimuksen 15 §:n ”Jäsenkuntien omistajaohjaus” mukaisesti
Jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi kuntayhtymällä
on kuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunnan
tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien
toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita. Neuvottelukunnan tulee
kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Tähän asiaan otti Kangasniemen kunnanhallitus kantaa lausunnossaan
vuoden 2017 talousarviosta: ”Jotta toiminnan ja toteutuneiden laskutusten
kohdentaminen ja seuraaminen vuonna 2017 on tosiasiallisesti mahdollista,
tulee Essoten käynnistää välittömästi kuntajohtajien neuvottelukunnan kanssa
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumiseen seurantakriteerit sekä
kriteerit laskutusten perusteen seurannalle, jotka voidaan viedä Essoten
päätettäväksi.”
Toiminnan ja talouden seuranta ei toistaiseksi toimi odotusten
mukaisesti. Suoritemääriä ja -kustannuksia ei ole toimitettu kuntiin.
Kangasniemen kunta totesi jo lausunnossaan vuoden 2017
talousarviosta, että ”on välttämätöntä saada kuntaan toteutuneiden
laskutusten yhteenveto 3 kk-välein, jotta kunta voi arvioida oman
talousarvion 2017 toteutumista toiminnan sekä talouden osalta.”
Yhteenvetoon tulee sisältyä myös raportointia palveluista ja
kustannusten kohdentumisesta.
Sekä talousarviossa että seurannassa tuleekin olla sekä kunnittaiset
että palvelualoittaiset tiedot; myös tulot ja bruttomenot kunnittain
eriteltynä.
Perussopimuksen 18 §:ssä ”Kuntayhtymän rahoitus” on kolme perustetta sille,
miten kuntien maksuosuudet määräytyvät. Kohdan kolme mukaisesti; Vuonna
2017 40 %, vuonna 2018 38 %, vuonna 2019 36 % ja vuodesta 2020 eteenpäin
34 % aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikauden
toteutuneiden kulujen mukaisesti.
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Samassa pykälässä mainitaan, että Kuntayhtymän aloittaessa toimintansa sitä
edeltävien vuosien toteutumina käytetään tilastokeskuksen virallisen tilaston
mukaisia kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannuksia.
On kuitenkin huomioitava, että tilastokeskuksen virallinen tilasto ei
anna oikeaa kuvaa kustannuksista. Kunnasta riippuen se saattaa sisältää
eri perustein laskettuja kustannuksia ja toisaalta myös sellaisia sosiaalija terveyspalvelujen kustannuksia, jotka eivät siirtyneet peruskunnista
Essoteen.
Eläkemenoperusteiset maksut jaetaan Kevalta saadun jakoperusteen
mukaan kunnille. Tämä osuus on eriteltävä budjetissa kunnittain.
Kunnan maksuosuus määräytyy sitten 18 §:n mukaisesti.
Yhteenvetona edellisistä Kangasniemen kunta toteaa lisäksi
lausunnossaan, että Essoten talousarvio 2018 tulee Kangasniemen
kunnan osalta vahvistaa 2017 toteutuma-arvioon, eli 22.3 milj euron
raamiin. Talousarviosta tulee esittää ennen talousarvion ky-valtuuston
käsittelyä kunnille eriteltyinä eläkemenoperusteiset maksuosuudet, ja
tämän jälkeisestä maksuosuudesta toimialoittain tulot ja bruttomenot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
Tiedoksi
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
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§ 310
Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2017
KNGDno-2016-188
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 tuloslaskelma 1.1-30.9.2017.pdf
Talousarvion toteutumisen laskennallinen käyttöaste syyskuun lopussa 75 % ja
palkkojen osalta 76,4 % heinäkuussa maksetut lomarahat huomioiden.
Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun lopussa 3 749 t€, joka on 72,1 %.
Toimintakuluja on kirjattu 29 199 t€, käyttö-% 72,9, alitusta talousarvioon
verrattuna on 2,1 % ja euroina n. 800 t. Palkkojen käyttö-% on 73,8 %, joka on
2,6 % , eli alitusta talousarvioon verrattuna 160 t€. Essote-menoja on kirjattu
syyskuun loppuun mennessä 16 344 t€ , (talousarvio 22 200 t€), joka on 73,6 %
budjetoidusta.
Toimintakate on 25 450 t€, budjetista 73,1 % ja edellisen vuoden syyskuun
loppuun verrattuna -6,3 %, eli kate on parantunut edellisestä vuodesta.
Verotuloja on kertynyt 14 595 t€, 81,3 % arvioidusta ja 2,4 % ja 340 t€ edellistä
vuotta enemmän. Valtionosuuksia on kirjattu syyskuun loppuun mennessä
budjetoidun mukaisesti 13 985 t€, 75 % budjetista,
joka on kuitenkin -4,8 % ja 700 t€ vähemmän kuin v. 2016 syyskuussa. Koko
verorahoituksen muutos on negatiivinen edelliseen vuoteen verrattuna n. 360 t
€.
Vuosikate on 3 165 t€ ja poistoja on kirjattu syyskuun lopussa 1 200 t€.
(Toteumaraportilla kirjaamatta poistoja 160 t€).
Pöytäkirjan liitteenä nro1 on tuloslaskelma 1.1-30.9.2017.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnahallitus merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteutumaraportin
1.1.-30.9.2017.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
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§ 311
Puulaan laskevien koskien kalataloudellinen kunnostus
KNGDno-2015-978
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kuulutus Puulaan laskevien koskien kalataloudelinen kunnostus.pdf
2 lausuntopyyntö Puulaan laskevien koskien kalataloudellinen kunnostus.pdf
Aluehallintovirasto pyytää Kangasniemen kunnalta lausuntoa koskien Puulan
kalastusalueen lupahakemusta. Lupahakemus koskee Puulaan laskevien
koskien kalataloudellista kunnostusta Mikkelissä ja Kangasniemellä.
Kuulutus ja lausuntopyyntö ovat Pöytäkirjan liitteenä nro 1 ja nro 2.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Kangasniemen kunta osallistuu
hankkeen rahoitukseen, eikä sillä ole huomautettavaa Puulan kalastusalueen
hakemukseen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aluehallintovirasto Itä-Suomi
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§ 312
Kangasniemen kunnan tilien käyttöoikeudet
KNGDno-2017-421
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kunnan tilien käyttöoikeudet tulee päivittää ajan tasalle henkilövaihdoksista
johtuen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus antaa kunnan tilien käyttöoikeudet vt. kunnanjohtaja
Risto Nylundille, taloussunnittelija Mirja Ursinille ja tekninen johtaja Mikko
Korhoselle. Samalla kunnanhallitus lakkauttaa tilien käyttöoikeudet Johanna
Luukkoselta, Hannu Manniselta ja Markku Tuunaiselta.
Pääkirjanpitäjä Marja Iikkasella on lisäksi saldon ja tapahtumien kyselyoikeus.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Risto Nylund, Mirja Ursin, Mikko Korhonen, Marja Iikkanen
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Kunnanhallitus, § 294, 09.10.2017
Kunnanhallitus, § 313, 23.10.2017
§ 313
Vaalilautakunnan asettaminen presidentin vaalissa 2018
KNGDno-2017-331
Kunnanhallitus, 09.10.2017, § 294
Valmistelijat / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan:
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme
Sekä vaalilautakunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa
jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan
varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Kangasniemi 001 vaalilautakunnan.
Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 23.10.2017, § 313
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikalle Kangasniemi 001 vaalilautakunnan.
Päätös
Varsinaisikisi jäseniksi valittiin:
Mervi Savolainen, puheenjohtaja
Matti Seppänen, varapuheenjohtaja
Santosh Upmal
Paula Kuitunen
Matti Kurki
Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä:
Tuula Vornanen
Pirjo Lahikainen
Heidi Kukkohovi
Jorma Seppälä
Pentti Nieminen
Tiedoksi
valitut, keskusvaalilautakunta
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Kunnanhallitus, § 295, 09.10.2017
Kunnanhallitus, § 314, 23.10.2017
§ 314
Vaalitoimikunnan asettaminen presidentin vaalissa 2018
KNGDno-2017-331
Kunnanhallitus, 09.10.2017, § 295
Valmistelijat / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan:
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten
ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus asettaa laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten
vaalitoimikunnan presidentin vaaliin 2018
Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus, 23.10.2017, § 314
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Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus asettaa laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten
vaalitoimikunnan presidentin vaaliin 2018.
Päätös
Vaalitoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Raimo Halttunen, puheenjohtaja
Pertti Tiihonen, varapuheenjohtaja
Riitta Kosonen
Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä:
Taimi Kuusjärvi
Eljas Hokkanen
Petra Laitinen
Tiedoksi
Valitus, keskusvaalilautakunta
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§ 315
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta / SE
KNGDno-2017-27
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot
hakemuksesta ja perusturvan lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää pöytäkirjan salaisen liitteen mukaisesti avustuksen
hakijalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
Tiedoksi
hakija, Virpi Valkonen

16 (25)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.10.2017

21/2017

17 (25)

§ 316
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta / MM
KNGDno-2017-27
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot
hakemuksesta ja perusturvan lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen salaisen liitteen nro 1 mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 317
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta / TL
KNGDno-2017-27
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan liitteenä on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot
hakemuksesta ja perusturvan lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää pöytäkirjan salaisen liitteen mukaisesti avustuksen
hakijalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 318
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 2017 / HRM
KNGDno-2016-519
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Liitteet

1 vhpraportti khall 23.10.17.pdf
Viranhaltijapäätösraportti on pöytäkirjan liitteenä nro 1.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa vt kunnanjohtajan, taloussuunnittelijan
ja palvelupäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 3.10-16.10.2017 ja päättää, ettei
käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
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§ 319
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / CaseM
elinkeinoasiamies
Hankintapäätös:
§4 KANGASNIEMEN MATKAILULEHTI 2018/Painatus, 11.10.2017
Yleispäätös:
§10 KYLÄAVUSTUS/Koittilan seudun kyläseura ry, 05.10.2017
§11 KOULUTUSTUKI/Kotikuntoutus Marketta, 10.10.2017
§12 KYLÄAVUSTUS/Luusniemen Kyläseura Elo ry, 10.10.2017
§13 KOULUTUSTUKI/Konehonka Oy, 10.10.2017
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätökset
ajalta 3.10-16.10.2017 ja päättää, ettei käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin
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§ 320
Lautakuntien pöytäkirjojen otto-oikeus
KNGDno-2016-518
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava pöytäkirja:
- rakennuslupajaosto 10.10.2017
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Koska kunnanjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä
olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kunnanjohtaja ehdottaa,
ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em.
viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin

21 (25)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.10.2017

21/2017

§ 321
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Liina Kuusela
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuuston 4.9.2017 pidetyn kokouksen
päätökset lailliseksi ja kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluviksi sekä
muutoinkin lakien ja asetusten mukaisiksi ja päättää panna päätökset
täytäntöön.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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23.10.2017

21/2017

Muutoksenhakukielto
§307, §308, §310, §318, §319
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§309, §311, §312, §313, §314, §315, §316, §317, §320, §321
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
OIkaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan
saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
OIkaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta
ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan
toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
•
•
•

päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-tu
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viranomaiselle
Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

