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Saapuvilla olleet jäsenet
Mikko Hokkanen, puheenjohtaja
Tommi Vehmala, 1. varapuheenjohtaja
Pekka Leskinen, 2. varapuheenjohtaja
Antti Lindqvist
Hannu Tiihonen
Hannu Tiusanen
Helvi Marttinen
Johanna Klemola
Juhani Saksa
Marjatta Valkonen
Markku Kuusjärvi
Matti Tulla
Pasi Hänninen
Petra Laitinen
Rauni Pietarinen
Seppo Laitinen
Simo Hokkanen
Sirpa Sappinen
Tapani Nykänen
Tapio Viljanen
Tiina Väisänen
Tuula Vornanen
Anne Puikkonen, varajäsen
Arto Tommola, varajäsen
Paula Kuitunen, varajäsen
Timo Seppälä, varajäsen
Arja-Liisa Kuparinen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Risto Nylund, sihteeri
Johanna Luukkonen
Poissa

Heikki Manninen
Kimmo Harjula
Leena Haikarainen
Maarit Tulla
Tapani Kuusela

Allekirjoitukset

Mikko Hokkanen
Puheenjohtaja

Risto Nylund
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
30.03.2017

30.03.2017
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Arto Tommola

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kangasniemen kunnantalolla 31.3.2017 virka-aikana talous- ja hallintojohtajan
työhuoneessa.

Risto Nylund, talous- ja hallintojohtaja
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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hokkanen
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 30.3.2017 (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: Mikko Hokkanen
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Tommola ja Tuula Vornanen.
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Kunnanhallitus, § 46, 20.02.2017
Kunnanvaltuusto, § 11, 27.03.2017
§ 11
Kauppakirja / Kärki Helena ja Einari
KNGDno-2016-456
Kunnanhallitus, 20.02.2017, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunta on 6.2.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt
Helena ja Einari Kärjelle Kangasniemen kunnassa sijaitsevaan tilaan
Peltosuurola kuuluvan noin 2700 m2 suuruisen määräalan (kiinteistötunnus
213-430-4-35).
Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan
Sointula kiinteistötunnus 213-430-4-29.
Kauppahinta on 5 000 euroa.
Kauppahinta on maksettava 30.4.2017 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 27.03.2017, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kauppakirjan liitteenä nro 1.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kärki Helena ja Einari, Jouko Romo
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Kunnanhallitus, § 61, 06.03.2017
Kunnanvaltuusto, § 12, 27.03.2017
§ 12
Valtuutettujen ja kunnan asukkaiden aloitteet v. 2016
KNGDno-2017-85
Kunnanhallitus, 06.03.2017, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Valtuuston työjärjestyksen 5 § "Valtuutettujen aloitteet":
"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä
ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta käsitteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen
valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteista käydään
lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita valtuusto ei edelllisen vuoden loppuun mennessä ole
lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun."
Toiminta- ja hallintosääntö 47 § "Kunnan asukkaiden aloitteet":
"Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan
toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueilla tehdyistä aloitteista
on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle
lautakunnalle niiden päättämällä tavalla."

Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta 7.11.2016.
- Kunnanvaltuustolle tiedoksi 14.11.2016 ja Kunnanvaltuuston päätös
13.2.2017 § 8
Kuntalaisaloite "Sydänmerkki-aterioiden käyttöönottaminen" 22.12.2016
- Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 3.
Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite "Kunnan ruokahankintoihin
lisää vastuullisuutta" 19.12.2016.
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- Kunnanvaltuuston päätös 13.2.2017 § 3.
Sos. dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite "Valtuustoaloite kevyen
liikenteen väylän rakentamisesta Mikkelintien viereen välille Reissupannu Pilkkahongantie - Vuojalahden koulu" 19.12.2016.
- Asia on valmistelussa teknisessä toimessa.
Tuula Vornasen valtuustoaloite "Valtuustoaloite Malloksen pohjapadon
vaikutuksen selvittämisestä Malloksen vedenkorkeuteen ja Malloksenkosken
palauttaminen luonnontilaiseksi" 19.12.2016.
- Asia on valmistelussa teknisessä toimessa.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi valtuusto- ja
kuntalaisaloitteiden pohjalta tehdyt toimenpiteet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 27.03.2017, § 12
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 52, 20.02.2017
Kunnanhallitus, § 74, 20.03.2017
Kunnanvaltuusto, § 13, 27.03.2017
§ 13
Kangasniemen kunnan hallintosääntö
KNGDno-2015-804
Kunnanhallitus, 20.02.2017, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 KGN_hallintosaanto_20-2-2017 KH.pdf
Kunnanhallitus päätti 6.6.2016 § 147, että uuden kuntalain edellyttämien
muutosten valmistelu aloitetaan välittömästi. Valmisteluvastuu asiassa
annettiin nimetylle Organisaatiotyöryhmälle. Kunnanhallitus päätti antaa
valmistelulle aikaa 28.2.2017 saakka.
Hallintosääntöä on käsitelty organisaatiotyöryhmän
kokouksissa. Organisaatiotyöryhmän viimeisen käsittelyn jälkeen on
hallintosääntöön tehnyt vielä tarkennuksia ja pieniä kommenttimuutoksia tai
kirjoitusvirhekorjauksia työryhmän jäsenten antamien huomioiden mukaan.
Liitteenä nro 1 on uusi hallintosääntö.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Hallintosääntö lähetetään henkilöstöjärjestöille lausunnolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 20.03.2017, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Hallintosäännöstä on pyydetty henkilöstöjärjestöjen lausunto. Ytr käsitteli asiaa
17.3.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kangasniemen kunnan hallintosäännön ja
esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Keskustelun kuluessa Tuula Vornanen esitti 37 §:ään muutoksen, että
lautakunnat valitsevat toimialan määräaikaiset työntekijät ja esimiehet, joiden
työsopimus on yli 6 kuukautta sekä muut virka- ja työsuhteiset työntekijät.
Tiina Väisänen kannatti esitystä.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Tuula Vornasen tekemän
muutosesityksen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti lisätä 157 §:n soveltamisohjeisiin:
"Osallistuminen kunnan puheenjohtajiston kokoukseen oikeuttaa korvaukseen
ansionmenetyksestä.
Osallistuminen "toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun
tilaisuuteen tai matkaan" voi tarkoittaa, että luottamushenkilön osallistumista
on esimerkiksi puheenjohtajistossa edellytetty tai että luottamushenkilö
on nimenomaisesti määrätty osallistumaan po.tilaisuuteen kunnan
puheenjohtajistossa. Ansionmenetystä voidaan maksaa myös, milloin
osallistuminen perustuu kunnanjohtajan päätökseen tai määräykseen."

Kunnanvaltuusto, 27.03.2017, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan hallintosääntö.pdf
2 Lausunto sääntömuutokset.Jyty Mikkeli
3 HALLINTOSÄÄNNÖSTÄ2017.pdf
Liitteenä nro 1 on Kangasniemen kunnan hallintosääntö.
Liitteenä nro 2 on Jyty Mikkeli ry:n lausunto ja liitteenä nro 3 on OA J:n
Kangasniemen paikallisyhdistyksen ja JHL ry 318 Kangasniemen lausunto.
Päätös
Käydyn keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Esimiehet
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Kunnanhallitus, § 92, 27.03.2017
Kunnanvaltuusto, § 14, 27.03.2017
§ 14
Eron myöntäminen kunnanhallituksen jäsenyydestä/Tapani Kuusela
KNGDno-2015-175
Kunnanhallitus, 27.03.2017, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Tapani Kuusela pyytää eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisiin
syihin vedoten.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Tapani
Kuuselalle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
jäsenen kunnanhallitukseen sekä nimeää kunnanhallitukseen uuden
varapuheenjohtajan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 27.03.2017, § 14
Tapani Kuusela pyytää eroa kunnanhallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisiin
syihin vedoten.
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Tapani
Kuuselalle kunnanhallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
jäsenen kunnanhallitukseen sekä nimeää kunnanhallitukseen uuden
varapuheenjohtajan.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen jäseneksi Paula Kuitusen ja nimesi
varapuheenjohtajaksi Tapio Viljasen.
Tiedoksi
Tapani Kuusela, Paula Kuitunen, Tapio Viljanen, palkanlaskenta

Kangasniemi
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
27.03.2017

2/2017

12 (14)

Kunnallisvalitus
§11, §13, §14
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen
Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Kunnalisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen
merkittynä aikana.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintovalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
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.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta
ja postiosoite sekä pu-helinnumero, 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 toimitettu
viranomaiselle

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä 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.
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Muutoksenhakukielto
§9, §10, §12
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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