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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Jaana Laukkarinen, 1. varapuheenjohtaja
Milja Halttunen
Tuomo Janhunen
Markku Kuusjärvi
Eetu Lahikainen
Marja-Leena Laitinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sihteeri
Mikko Hokkanen, valtuuston I varapj.
Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, poistui 17:25
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, poistui 16:37
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, poistui 17:41
Kerttu Ossi, valtuuston II varapj.
Helena Vartiainen, työllisyyskoordinaattori, poistui 16:00
Tommi Vehmala, valtuuston puheenjohtaja
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.08.2022

22.08.2022

Milja Halttunen

Tuomo Janhunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 22.8.2022.

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 163
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 164
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 22.8.2022. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milja Halttunen ja Tuomo Janhunen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 24,29.01.2018
Kunnanhallitus, § 5,14.01.2019
Kunnanhallitus, § 165, 22.08.2022
§ 165
KOY Myrskytalon hallituksen esitys kunnanhallitukselle yhtiön talouden järjestämiseksi
KNGDno-2018-67
Kunnanhallitus, 29.01.2018, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunta on myöntänyt Myrskylyhty ry:lle takauksen perustettavan
kiinteistöyhtiön lukuun kiinteistön hankintaan. (Kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59 ja
kunnanhallitus 2.1.2012 § 14). Alkuperäinen laina 500.000 euroa, josta tällä hetkellä
jäljellä 391.000 euroa.
Lainalla ollut lyhennysvapaa on päättymässä 31.1.2018. Myrskylyhty ry:n hallituksen
28.12.2017 päätöksen mukaisesti on neuvoteltu pankin kanssa lyhennysvapaan
jatkosta, jonka aikana yhdistyksen toiminta on mahdollista saada kannattavaksi tai
löytää muita ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Kunnan tulee takaajana
hyväksyä lyhennysvapaa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy Myrskytalon lainalle
korkeintaan yhden vuoden lyhennysvapaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttin.

Kunnanhallitus, 14.01.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunta on myöntänyt Myrskylyhty ry:lle takauksen perustettavan
kiinteistöyhtiön lukuun kiinteistön hankintaan. (Kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59 ja
kunnanhallitus 2.1.2012 § 14). Alkuperäinen laina 500.000 euroa, josta tällä hetkellä
jäljellä 391.000 euroa.
Kunnanhallituksen 2.1.2012 § 14 hyväksymän lainaehdon mukaisesti Kangasnimen
Osuuspankki myönsi Kiinteistö Oy Myrskytalolle 500.000 euron lainan. Laina-aika oli
20 vuotta, alussa yksi vapaa vuosi. Kuolletusaika 19 vuotta. Lyhennykset sopimuksen
mukaan tasaerinä kuukausittain, 3-6 kuukauden välein. Tasaerät sisältävät myös
koron.
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Maksusuunnitelmaa on muutettu 10.2.2017 siten, että 1.2.2018 alkaen lainalla on
voimassa seuraavat tiedot: Lainan lyhennystapa on tasaerä. Maksupäivä on kunkin
kuukauden 15. päivä. Lainan maksuerä on 2 935,97 euroa (sisältää koron), ja se
maksetaan ensimmäisen kerran 15.2.2018.
Kunnanhallitus päätti 29.1.2018 § 24 omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy
Myrskytalon lainalle korkeintaan yhden vuoden lyhennysvapaan. Lyhennysvapaa on
nyt päättymässä.
Myrskylyhty ry ehdottaa Myrskytalo Oy:n lainan lyhennysohjelman muutamista siten,
että lainan lyhennys- ja korkoerä olisi yhteensä 2000 €/kk. Maksuaika noin 20 vuotta.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan
lyhennysohjelman muuttamisen siten, että lainan lyhennys- ja korkoerä on yhteensä
2000 €/kk ja maksuaika noin 20 vuotta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 165
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 KOY Myrskytalon hallituksen esitys.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Lainan saldo.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Myrskylyhdyn kirjelmä 15.8.22.pdf
4 Myrskylyhden hankkeet.pdf
5 Myrskkytalon tuloslaskelma 2021.pdf
6 Myrskytalon tase vastaavaa 2021.pdf
7 Myrskytalon tase vastattavaa 2022.pdf
8 Myrskylyhdyn tuloslaskelma 2021.pdf
Kiinteistö Oy Myrskytalo on lähestynyt kuntaa 2.6.2022 päivätyllä kirjelmällä.
Myrskytalo on Myrskylyhty ry:n yksin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Myrskylyhty on
rekisteröity yhdistys, joka tuottaa kuntouttavaa tukityöllistämispalvelua ja
ruokapalvelua noin 100 henkilölle kuukausittain. Kirjelmän mukaan taloyhtiöllä
on rästissä maksamattomia lainan lyhennyksä ja korkoja, vakuutusmaksuja,
vesimaksu sekä muita maksuja. Maksurästien hoitamiseksi yhtiö pyytää kunnalta
lainaa 12 000 euroa kahden vuoden maksuajalla.
Kunnalla on voimassa oleva omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Myrskytalon 500 000
euron suuruiseen pankkilainaan (kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59), jonka saldo
5.7.2022 on 335 964,97 eur (kuluineen yhteensä 336 810,98 eur). Vastavakuutena

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022

7 (48)

kunnalle on annettu lainalla ostettu kiinteistö, jonka panttikirjat ovat kunnan
hallussa. Lisäksi kunta on yhdistyksen perustamisesta v. 2003 alkaen myöntänyt
yhdistykselle useita kertaluontoisia tai kuukausiavustuksia sekä lyhytaikaisia lainoja.
Lainat on maksettu takaisin lukuun ottamatta vuoden 2021 lopulla myönnettyjä 7 500
euron suuruista Veej’jakaja ry:n hankkeen väliaikaisrahoitusta, joka yhdistyksen
mukaan palautuu kunnalle hankkeen maksatuksessa sekä 4 125 euron suuruista
palkkatukilainaa, joka yhdistyksen mukaan palautuu kunnalle, kun tukirahat tulevat
Elyltä.
Lainan ohella Myrskytalo on esittänyt, että taloyhtiön talouden vakauttamiseksi kunta
ryhtyisi maksamaan v. 2014 lakkautettua vuokratukea uudestaan, mikä turvaisi yhtiön
kassan kunnan takaaman lainan lyhennysten osalta. Vaihtoehtoisesti kirjelmässä on
esitetty, että kunta ostaisi Kiinteistö Oy Myrskytalon kiinteistön nimellisellä
kauppahinnalla. Kunta voisi tällöin hoitaa takausvelvoitettaan maksamalla yhtiölle
vuosittain vapaan oman pääoman rahastoon lainan korkojen ja lyhennysten verran.
Näillä toimenpiteillä vältettäisiin yhtiön edustajien uhkaava takauksesta lankeava
takaustappio.
Myrskylyhty ry:llä on ollut merkittävä rooli kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä
Kangasniemellä. Myös yhdistyksen ruokapalvelua on käytetty laajasti iäkkäämmän
väestön keskuudessa. Yhdistys on työllistänyt jatkuvasti muutamia
palkkatukityöllistettyjä, mikä on vaikuttanut työmarkkinatuen kunnan maksuosuuteen
positiivisesti.
Kiinteistö Oy Myrskytalon kirjelmässä viitataan siihen, että sen taloudellinen tilanne on
niin heikko, että toiminnan jatkaminen edellyttää kunnan tukea. Lisäksi kunnan
johtavat viranhaltijat ovat keskustelleet kesän 2022 kuluessa useasti Kiinteistö Oy
Myrskytalon ja Myrskylyhty ry:n edustajien kanssa tilanteesta.
Mikäli Myrskylyhty ry:n toiminta lakkaisi, siitä seuraisi kunnalle merkittäviä
kustannuksia takaustappion ja työmarkkinatuen maksuosuuden muodossa. Lisäksi
toiminnan lopettaminen aiheuttaisi kunnalle myös välillisesti erilaisia kustannuksia
sosiaalisten haasteiden kasvaessa ja siitä seuraisi mahdollisesti myös inhimillistä
kärsimystä syrjäytymisen lisääntyessä.
Myrskytalon kirjelmä ja muut asiakirjat ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Myrskytalolle 12.000 euron lainan
kahdeksi vuodeksi sekä vuokratukea 2000 euroa/kk. Vuokratukea maksetaan 9
kuukautta 1.9.2022 alkaen, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Määräaika
tarjoaa mahdollisuuden arvioida toiminnan merkittävyyttä ja tuloksellisuutta sen
jälkeen, kun uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa.
Mainittujen tukimuotojen myöntämisen ehtoina ovat:
kunta osallistuu Myrskylyhty ry:n toimintaan ja toiminnan seurantaan mm.
ohjausresurssin avulla
kunnalla on jatkuva pääsy Myrskylyhdyn ja Kiinteistö Oy Myrskytalon
taloustietoihin ja toiminnan seurantaan
kunta arvioi kiinteistö Oy Myrskytalon ja Myrskylyhty ry:n toimintaa
tulosperusteisesti vastineena tuen myöntämiselle
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toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan mm. työnhakijoiden määrän ja
ohjaustoiminnan laadun kannalta
Myrskylyhty ry raportoi toiminnastaan kunnalle joka toinen kuukausi ja käy
samalla kunnan edustajien kanssa arviointikeskustelun
Tuen ehdoista laaditaan erillinen sopimus Myrskylyhty ry:n, Kiinteistö Oy Myrskytalon
ja Kangasniemen kunnan välille ennen niiden maksamista.
Päätös
Marja-Leena Laitinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
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
Marja-Leena Laitinen
Tiedoksi
Myrskylyhty ry
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§ 166
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022/Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
KNGDno-2021-691
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Tulot - menot vastuualueittain 300622.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Tuloslaskelma koko kunta 300622.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Tuloskortit 2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa
neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen
toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat
lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:
Eur

Käyttö-%

Muutos 2022-21, %

Toimintatuotot

3 543 100

59,1

27,4

Toimintakulut

24 018 752

53,5

6,5

Toimintakate

-20 475 652

52,7

3,6

Vuosikate

717 713

57,1

-17,8

Tilikauden tulos

-43 978

14,0

-147,8

Toimintatuottojen toteuma-astetta on nostanut tukien ja avustusten sekä
maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää
on luvuissa mukana vain huhtikuun loppuun saakka, eli myyntituotot puuttuvat
kahden kuukauden osalta.
Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut suurimpina erityisesti palvelujen
ostojen sekä henkilöstökulujen ja maksettujen avustusten alkuvuoden kertymät.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 53,5 % mikä ylittää laskennallisen
tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 919 t eurolla.
Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin
käyttöasteen ollessa 52,7 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 57,1 %, mikä ylittää
ennusteen mutta on edelliseen vuoteen verrattuna -17,8 % heikompi. Tilikauden tulos
on -43 978 eur, mikä hieman ennustetta parempi toteuma.
Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma
(56,1 %). Verotuloja on kertynyt 11 381 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 9 812 t€, mikä
on vastaa ennustetta.
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Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten
tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2022 ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 167
Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2022
KNGDno-2021-691
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Tuloslaskelma koko kunta 310722.pdf
2 Graafi 1-7_2022.pdf
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta
raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.
Talouden toteutuminen 1.1.-.31.7.2022
Laskennallinen käyttöaste helmikuun lopussa on 58,3 %, palkkojen osalta 60,6 %.

Toteuma, €
Toimintatuotot

Käyttö-%

4 076 731

68,0

Toimintakulut

- 27 176 695

60,6

Toimintakate

- 23 099 963

59,4

Vuosikate

1 630 466

129,7

Verotulokertymä heinäkuun lopussa on 13 294 146 eur, mikä on 65,5 % budjetista.
Valtionosuuksia on kirjattu budjetoidun mukaisesti 11 448 269 €.
Liitteinä on tuloslaskelma sekä vastuualueraportit graafisena tilanteesta 31.7.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman tilanteesta 31.7.2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 168
Kangasniemen Vuokratalot Oy:n korottoman lainan muuttaminen avustukseksi
KNGDno-2022-292
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Pöytäkirjaote 11.11.2013 KH Vuokratalot.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.11.2013 § 277 päättänyt jättää pöydälle
lisävalmisteluja varten päätösesityksen valtuustolle, että se muuttaa Vuokratalot Oy:lle
myönnetyn 100 000 euron korottoman lainan avustukseksi. Ko. lainalla on vuonna
2007 paikattu Vuokratalot Oy:n kassavaje, joka on aiheutunut Hunningin tyhjistä
asunnoista. Asuntojen vajaakäyttö on tuolloin johtunut levottomasta
vuokralaiskannasta, mikä on karkoittanut lapsiperheet tms. potentiaaliset
asunnontarvitsijat. Tyhjien asuntojen aiheuttama kassavaje on katsottu
kohtuuttomaksi kattaa vuokralaisilta korotettuina vastikkeina.
Vuokratalot Oy:lle on yhtiön hakemuksesta myönnetty lyhennysvapaata vuosi
kerrallaan, minkä vuoksi lainapääoma on edelleen alkuperäisellä tasolla. Viimeksi
kunnanhallitus on hakemuksesta myöntänyt yhtiölle lyhennysvapaata 20.6.2022 §
160. Lyhennysvapaiden perusteena on ollut yhtiön heikko taloudellinen tilanne. Vaikka
tyhjien asuntojen määrää on saatu piennettyä tavoitteellisella työskentelyllä, tällä
hetkellä korkea kustannustaso haastaa yhtiön taloutta. Lisäksi yhtiö tarvitsee varoja
huonokuntoisten asuntojen saneeraukseen kysynnän kasvaessa. Lainanlyhennykset
veisivät korjauksiin käytettävissä olevat varat.
Jatkovalmisteluun jätetty asia täytyy saattaa päätökseen. Asia valmistellaan
loppuvuoden 2022 aikana siten, että se esitellään kunnanhallitukselle päätettäväksi ja
vietäväksi kunnanvaltuuston käsittelyyn 12.12.2022 pidettävään kokoukseen. Asian
valmistelua varten otetaan näkymää kuluvan vuoden 2022 talouden
toteumaennusteeseen sekä talousarvioennusteeseen 2023, jonka valmistelut on
aloitettu.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, ettei Vuokratalojen 100000 euron lainaa muuteta
avustukseksi.
Esteellisyys
Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi
Tiedoksi
Valioisännöinti Oy
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§ 169
Hyvinvointikertomuksen raportti vuosilta 2020-2021
KNGDno-2018-290
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Laajan hyvinvointikertomuksen raportti vuosilta 2020 ja 2021 (18.8.2022).pdf
Kangasniemen kunnan edellisen valtuustokauden laajan hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman raportti vuosilta 2020 - 2021 on valmisteltu hyvinvointikertomuksesta ja
-suunnitelmasta vastaavan työryhmän toimesta. Raportti on oheistettu liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää asiakirjan edelleen
kunnanvaltuustolle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 315,20.12.2021
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 11,21.01.2022
Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, § 4,07.04.2022
Kunnanhallitus, § 136,06.06.2022
Kunnanhallitus, § 170, 22.08.2022
§ 170
Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitykseen tehty oikaisuvaatimus
KNGDno-2019-47
Kunnanhallitus, 20.12.2021, § 315
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan
testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin
kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan
johdosta keskeytämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää
uudestaan. Liitteenä on selvitys rahastojen tämän hetkisestä tilanteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi
kunnanhallitus pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja
vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään. Kunnanjohtaja nimeää
työryhmään tarvittavat viranhaltijat.
Päätös
Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajiksi työryhmään Jaana Laukkarisen,
Eetu Lahikaisen, Kerttu Ossin ja Tapani Nykäsen.
Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja
vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään.
Kunnanjohtaja nimesi työryhmään viranhaltijoista hallintojohtajan ja sivistys- ja
hyvinvointijohtajan.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 21.01.2022, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Mika Huovinen
mika.huovinen@kangasniemi.fi
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan
testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin
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kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan
johdosta keskeyttämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää
uudestaan.
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa uudelleen 20.12.2021 § 315 ja
nimennyt kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus on
pyytänyt sivistys- ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa
nimeämään edustajan työryhmään.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa testamenttirahastojen
uudistamista käsittelevään työryhmään.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi yksimielisesti Maisa
Juntusen edustajaksi testamenttirahastojen uudistamista käsittelevään työryhmään.

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, 07.04.2022, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Kuusjärvi
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus pyytää 20.12.2021 kokouksessaan vanhus- ja vammaisneuvostoa
valitsemaan edustajansakunnan rahastojen käyttöä suunnittelevaan
työryhmään. Vanhus- ja vammaisneuvosto on edellisellä kaudellaan osallistunut
aktiivisesti rahastojen käytön suunnitteluun. Neuvosto piti asian tiimoilta seminaarin,
jonka tuloksena kokouksessa 24.5.2019 neuvosto laati lausunnon kunnan
testamenttivarojen ja rahastojen käytöstä.
Ehdotus
Neuvosto keskustelee antamastaan lausunnosta ja tarkentaa
lausuntoaan tarvittaessa, sekä valitsee edustajansa työryhmään.
Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Asta Tiihonen.

Kunnanhallitus, 06.06.2022, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallituksen valitsema työryhmä, jota täydennettiin sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on käsitellyt
kunnan testamentti- ja perintövaroja ja niihin kohdistuvia muutostarpeita.
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Työryhmän esityksessä kolmen testamenttirahaston ja yhden kunnan saaman
lahjoituksen osalta esitetään, että niiden sisältämän ehdon tai aiemman päätöstöksen
mukaisesti varojen käyttöä tarkennetaan. Testamenttiehtoa varojen
käytöstä vähävaraisille esitetään, että jatkossa käytetään Tilastokeskuksen
pienituloisuuden rajoja. Tuloissa huomioitaisiin verotustodistuksessa ilmenevät tulot.
Vähävaraisuuden määritys Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoiksi tarkistettaisiin
vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen antaman tiedon perusteella, jota
tarkistetaan elinkustannusindeksillä.
Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot
kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia
kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen
mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan
pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain.
Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.
Suomessa ei ole virallista kansallista pienituloisten tai köyhyysrajan
määritelmää. Tulonjakotilastossa on siirrytty käyttämään kansainväliset suositukset
täyttävää rahatulokäsitettä pienituloisuuden tilastoinnissa tilastovuodesta 2011
alkaen. Sitä ennen julkaistuissa raporteissa on käytetty laajempaa tulokäsitettä eli
kotitalouden käytettävissä olevia ekvivalenttituloja, jolloin tuloksi laskettiin ns.
laskennallinen asuntotulo ja myyntivoitot.
Tarkempi erittely rahastotyöryhmän esityksestä on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan rahastotyöryhmän esityksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 170
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 22.6.2022.pdf
Salassa pidettävä, GDPR (sisältää henkilö- ja osoitetietoja)
2 Rahastojen esitys KH 6.6.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
xxxx xxxx on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 6.6.2022 § 136
(KNGDno-2019-47).
"Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitys
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Kunnanhallitus on päättänyt tarkentaa testamenteilla ja lahjoituksena saatujen varojen
käyttöä. Testamentti on tekijän viimeinen tahto, jota on noudatettava.
Vähävarainen on henkilö, jolla on pienet tulot, hänellä ei ole varallisuutta eikä säästöjä.
Nyt päätetyssä työryhmän esityksessä mainitaan vain rahatuloista, varallisuudesta ja
säästöistä ei ole mainintaa. Varallisuus ja säästöt on huomioitava myönnettäessä niitä
varoja, missä vähävaraisuus on kriteerinä. Hakemuksiin on liitettävä liitteet tuloista,
verotustodistus varallisuudesta ja viimeinen tiliote sekä tarvittaessa vanhempien samat
tiedot. Jos näitä tietoja ei ole, päätöksiä ei voi tehdä. Viranomaisia ei saa harhauttaa.
Päätöksessä olisi ollut hyvä mainita, mikä tällä hetkellä on kunnanhallituksen mielestä
pienituloisuuden raja euroina. (Esim. takuueläke on alle 900€ kk)
Martta Partin rahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus
Vilma ja Eino Hokkasen rahasto: Ei voida muuttaa testamentin määräyksiä, mutta se
voidaan selvittää onko yli 18 vuotiaiden vanhempien tulot ja varallisuus otettava huomioon
Sirkka-Liisa Viinikaisen rahasto: Ehdotettu käyttö hankkeeseen ei hyödytä lahjoitusrahaston
määräystä. Ohjattava määräysten mukaan
Leena Reinikaisen TESTAMENTTIrahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus ja
erityisesti tämän testamentin määräystä on noudatettava ja valvottava ettei tehdä
tulonsiirtoja varakkaille
Aina Suuronen testamentti: Ei ole hankerahaa. Vaikka vanhainkoti on lopetettu,
vastaavassa tilanteessa ovat tehostetussa palveluasumisessa asuvat Kangasniemeläiset
henkilöt, joille varat tulee ohjata testamentin määräyksen mukaan.
Esitän, että kunnanhallitus tarkentaa testamenttien ja rahastojen käyttöohjeet ja
varallisuusselvitykset uusintakäsittelyssä."
Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksesta seuraavaa:
xxxx xxxx toteaa valituksessaan, että vähävarainen on henkilö, jolla pienet tulot, hänellä ei
ole varallisuutta eikä säästöjä ja että hakemuksiin on liitettävä liitteet tuloista,
verotustodistus varallisuudesta ja viimeinen tiliote sekä tarvittaessa vanhempien samat
tiedot.
Kunnanhallitus on hyväksynyt testamenttityöryhmän esityksen siitä, että
vähävaraisuuden määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen vähävaraisuuden
määritystä ja että sitä tarkennetaan vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen
antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä. Hakijan tulee
toimittaa hakemuksen yhteydessä viimeisin verotustodistus, josta käy ilmi henkilön
tulotiedot, sekä hänelle maksettavat veronalaiset etuudet. Varallisuustietoja ei voida
ottaa enää huomioon 1.1.2007 voimaan tulleen varallisuusverotuksen poistumisen
johdosta, koska tietoja ei voida enää luotettavasti tarkistaa. Tilitietojen toimittaminen
ei myöskään ole täysin luotettava, sillä henkilöllä voi olla pankkitili useammassa
pankissa. Näin ollen työryhmässä päädyttiin siihen, että päätöksentekoon riittää
verotustodistus, josta näkyvät myös pääomatulot.
Työryhmä tarkasteli myös mm. Kelan opintorahan myöntämisperusteita, jotka ovat
linjassa tehdyn päätöksen kanssa. Kelan ohje opintotuen hakemiselle ja siihen mitkä
tulot huomioidaan opintotukea määriteltäessä löytyvät linkistä: https://www.kela.fi
/omat-tulot-mitka-tulot-huomioidaan
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xxxx xxxx toteaa valituksessaan, että päätöksessä olisi ollut hyvä mainita, mikä tällä
hetkellä on kunnanhallituksen mielestä pienituloisuuden raja euroina.
Päätösehdotukseen ei tarkoituksellisesti ole merkitty euromääriä, sillä kuten edellä on
todettu, vähävaraisuuden määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen vähävaraisuuden
määritystä ja että sitä tarkennetaan vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen
antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä.
Tilastokeskuksen linkki: Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa:
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__pienituloisuus
/statfin_tjt_pxt_128k.px/
xxxx xxxx toteaa eri rahastoista lisäksi seuraavaa:
Martta Partin rahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus
Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan
seuraavaa: Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan opintososiaaliset
edut, ed. vuoden verotustodistus riittää. Alle 18 vuotiaiden osalta vanhempien tulot
tulee ottaa huomioon.
Vilma ja Eino Hokkasen rahasto: Ei voida muuttaa testamentin määräyksiä, mutta se
voidaan selvittää onko yli 18 vuotiaiden vanhempien tulot ja varallisuus otettava huomioon
Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan
seuraavaa: Ropulan tilan metsänhakkuutulot ovat toukokuussa 2022 on 15 795,89
euroa. Esitetään, että jaetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tasasumma noin 5000
euroa. Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan opintososiaaliset edut,
ed. vuoden verotustodistus riittää. Ammattikoulun laajentaminen kattamaan kaikki
ammatillisiin opintoihin suuntaavat opinnot, huomioiden testamentin määräykset.
Jatkotyönä selvitetään, voidaanko testamenttimääräyksiin tehdä muutoksia (vrt. Partin
rahasto). Alle 18 vuotiaiden osalta vanhempien tulot tulee ottaa huomioon. xxx xxx
toteamuksella ei ole tehdyn päätöksen kannalta merkitystä, sillä kirjattu huomio on
työryhmän evästys asian jatkovalmisteluun.
Sirkka-Liisa Viinikaisen rahasto: Ehdotettu käyttö hankkeeseen ei hyödytä lahjoitusrahaston
määräystä. Ohjattava määräysten mukaan
Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan
seuraavaa: Sosiaalisihteeri Sirkka Liisa Viinikainen on lahjoittanut Kangasniemen
kunnan perusturvalautakunnalle 2500 euroa käytettäväksi kangasniemeläisten
vaikeissa olosuhteissa olevien vanhusten hoitoon ja virkistykseen Kangasniemen
kunnan perusturvalautakunnan on 22.9.2005 § 64 päättänyt, että lahjaraha 2500
euroa käytetään yli 85 vuotiaiden vanhusten ennaltaehkäisevään ja kotona
selviytymistä tukevaan toimintaan. Rahaa ei kuitenkaan ole koskaan käytetty.
Kunnanhallitus on jo 14.6.2021 § 159 päättänyt, että ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelman erityisavustuksen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuosina
2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen
kuolinpesien varoista. Koska kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Essote ja
ensi vuoden alusta hyvinvointialue, työryhmä katsoi, että kyseisen hankkeen
työntekijä sekä hankkeesta kunnassa vastaava kirjastonjohtaja pystyvät
kohdentamaan kyseisen rahan lahjan antajan tarkoittamaan tarkoitukseen.
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Leena Reinikaisen TESTAMENTTIrahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus ja
erityisesti tämän testamentin määräystä on noudatettava ja valvottava ettei tehdä
tulonsiirtoja varakkaille
Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan
seuraavaa: Hakulomakkeen kohta 2 päivitetään. Vähävaraisuuden määrityksessä
Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan palkka-, eläke- ja pääomatulo.
Edellisen vuoden verotustodistus riittää. Kuten edellä jo mainittu, kunnanhallitus
toteaa, että varallisuustietoja ei voida ottaa enää huomioon 1.1.2007 voimaan tulleen
varallisuusverotuksen poistumisen johdosta, koska tietoja ei voida enää luotettavasti
tarkistaa. Tilitietojen toimittaminen ei myöskään ole täysin luotettava, sillä henkilöllä
voi olla pankkitili useammassa pankissa. Näin ollen työryhmässä päädyttiin siihen,
että päätöksentekoon riittää varallisuustodistus, josta näkyvät myös
pääomatulot. Tämän rahaston osalta hakemukset käsitellään Essoten palveluohjaajan
toimesta, joka tekee asiakkaan luona palvelutarpeen arvioinnin ja tehdyn
palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakkaan toimittamien tulotietojen perusteella
esityksen avustuksen myöntämisestä. Palveluohjaaja on arviointia tehdessään tieto
niistä palveluista, joita asiakas jo mm. Essoten toimesta saa.
Aina Suuronen testamentti: Ei ole hankerahaa. Vaikka vanhainkoti on lopetettu,
vastaavassa tilanteessa ovat tehostetussa palveluasumisessa asuvat Kangasniemeläiset
henkilöt, joille varat tulee ohjata testamentin määräyksen mukaan.
Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan
seuraavaa:
Aino Suuronen on vuonna 2008 tekemällään testamentilla määrännyt 17000,00 euroa
Kangasniemen kunnan vanhainkodin käytettäväksi vanhainkodin asukkaiden hyväksi
vanhusten lahjoihin, kukkiin, virkistäytymiseen, vähävaraisten vaatteisiin ja
välttämättömiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, järjestettävä henkilö ulkoiluttamaan
vanhuksia ja lukemaan Jumalan sanaa sekä maksettava kyydit kirkkoon ja seuroihin.
Lisäksi testamentissa mainitaan, että vanhuksille voisi kutsua laulajia, jotka esittäisivät
hengellisiä lauluja ja virsiä ja laulattaisivat vanhuksia ja että rahaa voisi antaa myös
virkistysmatkojen aterioihin ja kahvitukseen sekä kirkkokäynteihin ja muihinkin
käynteihin seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, jos vanhukset haluavat ja
jaksavat niihin lähteä. Varoista on tähän mennessä käytetty vain noin 6000,00 euroa.
Kunnanhallitus on jo 14.6.2021 § 159 päättänyt, että ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelman erityisavustuksen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuosina
2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen
kuolinpesien varoista. Koska kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Essote ja
ensi vuoden alusta hyvinvointialue, työryhmä katsoi, että kyseisen hankkeen
työntekijä sekä hankkeesta kunnassa vastaava kirjastonjohtaja pystyvät
kohdentamaan kyseisen rahan testamentinjättäjän tarkoittamaan tarkoitukseen.
Näillä edellä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimus ei anna aihetta kumota tai
muuttaa kunnanhallituksen päätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hylätä asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä mainituin
perustein.

Kangasniemi
Kunnanhallitus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
xxxx xxxx
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§ 171
Hepolammen tukiasemaan tarvittavan maa-alueen myynti MPY:lle
KNGDno-2022-297
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Korhonen, Sari Linturi-Sahlman, Marja-Terttu Koivula
mikko.korhonen@kangasniemi.fi, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, marja-terttu.
koivula@kangasniemi.fi
tekninen johtaja, hallintojohtaja, Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 maston sijoittelu 1_500.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 maston sijoittelu 1_2000.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Hepolammen tukiaseman maapohjan kauppakirja 2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
MPY Telecom Oyj suunnittelee uuden matkapuhelintukiaseman perustamista
Kangasniemelle. Tähän tarkoitukseen yritys haluaa ostaa noin 7 300 m2
suuruisen määräalan Kangasniemen kunnan Mäntysuo-nimisestä tilasta RN:o 213-420-
2-174. Mäntysuo-tila on siirtynyt kunnan omistukseen 24.11.2021 luovutuskirjalla
metsänhoitoyhdistykseltä. Ostajan tekemä alustava kauppakirjaluonnos sekä
karttaote ovat pykälän liitteenä. Ostajan tekemä tarjous määräalasta on 7 000,00
euroa. Uusi matkapuhelintukiasema mahdollistaa uusien 5G-yhteyksien saamisen
kunnan keskustan alueelle.
Määräalaan ei kohdistu kiinnityksiä, joten se myydään rasituksista vapaana.
Määräalan lohkomisesta ja lainhuudatuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä
kaupanvahvistajan palkkkiosta vastaa ostaja.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä karttaotteessa
osoitetun Mäntysuo-nimisen tilaan RNO:o 213-420-2-174 kuuluvan noin 7300 m2:n
määräalan 7 000,00 euron kauppahinnalla MPY Telecom Oyj:lle. Samalla
kunnanvaltuusto valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan
kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 268,01.11.2021
Kunnanhallitus, § 172, 22.08.2022
§ 172
Petäjäselkä-kiinteistön myynti / 213-439-2-115
KNGDno-2021-129
Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 268
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kangasniemen kunta on pyytänyt valtiokonttorilta, että 1.9.2020 ilman omaisia
kuolleen xxxx xxxx omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi Kangasniemen
kulttuuri- ja kotiseututyön tukemiseen. Kunta voi hakea valtion perintönä saamaa
omaisuutta luovuttamiseksi kunnalle. Jos omaisuutta ei ole tarvetta pysyttää valtiolla,
eikä sitä ole edellytyksiä luovuttaa perinnönjättäjän läheiselle, omaisuus luovutetaan
perinnönjättäjän kotikunnalle. Kuolinpesään kuuluva kiinteä omaisuus luovutetaan
kiinteistön sijaintikunnalle.
Omaisuuden luovuttaminen kunnalle ei perustu tarveharkintaan, eivätkä kunnan ja
yksityisen henkilön hakemukset kilpaile keskenään. Ennen päätöksentekoa
kuolinpesän velat maksetaan ja omaisuus realisoidaan asunto-osaketta ja kiinteistöä
lukuunottamatta. Kuolinpesään kuuluvat asunto tai kiinteistö myydään pesänhoidon
aikana ainoastaan silloin, kun se on tarpeen pesän velkojen maksamiseksi. Kunnan
tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle
omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän tarkoitukseen.
Käyttötarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluontoinen. Hakemusta ei tarvitse
muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu
tarveharkintaan. Kangasniemen kunnassa valtiokonttorin hakemus on tuotu tiedoksi
kunnanhallitukselle ja se on valmisteltu johtoryhmässä. Edellisen kerran kunta on
hakenyt kuolinpesän varoja käytettäväksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Kunnalla
oli eri stipendi-, testamentti- ja valtionkonttorilta saatujen kuolinpesien rahastoissa
yhteensä 663 153,51 euroa vuoden 2020 tilinpäätöksessä.
Valtiokonttori on päätöksessään todennut seuraavaa:
1. Ottaen huomioon pesän rahavarat niistä pysytetään valtiolla 106 000 euroa. Tämä
perustuu Valtiokonttorin harkintavaltaan ja vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Jos
pesässä on rahavaroja yli 100 000 euroa, niistä noin 60 % pysytetään valtiolla.
(Laskutavasta on poikettu silloin kun yksityiselle on luovutettu varoja.)
2. Kuolinpesän muu omaisuus, mukaan lukien kuolinpesään kuuluva kiinteistö
Kangasniemi, Petäjäselkä (213-439-2-155), luovutetaan Kangasniemen kunnalle
seuraavilla ehdoilla:
2.1. Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista.
2.2. Kunta käyttää omaisuuden Kangasniemen kulttuuri- ja kotiseututyön tukemiseen.
2.3. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta
luovuttaa omaisuuden tälle.
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Perukirjan mukaisesti kuolinpesän netto-omaisuus on 231.977,47 euroa, joista valtio
siis pidättää 106 000,00 euroa käteisvaroja. Kuolinpesän kiinteistön arvo on
pesänhoitajan toimesta arvioitu perukirjassa 45 000 euroon. Pesänhoitaja on
tarjonnut kunnalle mahdollisuutta tutustua kiinteistön irtaimistoon kunnan
hakemuksen perusteella. Kun kiinteistön irtaimisto ja sen mahdollinen
hyödyntäminen haetun käyttötarkoituksen mukaiseen kulttuuri- ja kotiseututyöhön
on kartoitettu, pesänhoitaja tekee lopullisen laskelman kunnalle osoitettavista
varoista, joista on vähennetty pesän velat ja maksut. Kunta on huolehtinut vainajan
hautaamisesta ja niistä aiheutuneet kustannukset on jo maksettu kunnalle
kuolinpesän varoista. Valtiokonttori ei aseta kunnalle luovutettuihin omaisuuksiin
muita käyttörajoituksia ja tilintarkastajan näkemys on ollut, että varat tulisi käyttää
kyseiseen käyttötarkoitukseen vähintään kymmenen vuoden sisällä niiden
myöntämisestä.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja sekä kirjaston johtaja ovat tehneet alustavan
suunnitelman varojen käyttöön. Varoja käytetään sivistys- ja hyvinvointijohtajan
alaisuudessa kaikkia kuntalaisia palvelevien monipuolisten kulttuuritapahtumien
tuottamiseen Kangasniemen kunnassa. Tavoitteena tapahtumien järjestämisessä on
kuntalaisten yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin. Lisäksi varoja
käytetään sivistys- ja hyvinvointijohtajan harkinnan mukaan paikallisen kotiseututyön
ja museotoiminnan kehittämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tiedokseen. Kunnanhallitus
päättää, että saadun omaisuuden käyttöä hallinnoi sivistys- ja hyvinvointitoimi.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja valtuutetaan hyväksymään omaisuuden käyttöön tehdyt
toimialan esitykset ja niiden käytöstä tulee vuosittain antaa selvitys sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 172
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 213-439-2-115_Karttaote.pdf
2 Mikkelintie 1100 heinäkuu.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kangasniemen kunta on pyytänyt valtiokonttorilta, että 1.9.2020 ilman omaisia
kuolleen kangasniemeläisen omaisuus luovutettaisiin kunnalle käytettäväksi
Kangasniemen kulttuuri- ja kotiseututyön tukemiseen. Valtiokonttori on 15.10.2021
tekemällään päätöksellä luovuttanut kunnalle pesästä rahavaroja sekä Petäjäselkä
(213-439-2-115) kiinteistön.
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Petäjäselkä-kiinteistölle on haettu heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi lainhuutoa,
joka on saatu 18.5.2022. Kiinteistö on asetettu myyntiin heti lainhuudon saannin
jälkeen. Kiinteistö on ollut kiinteistövälittäjän toimesta myynnissä. Alkuvuodesta
tehdyn arvion mukaan kiinteistön arvoksi määriteltiin 30 000,00 euroa. Kesäkuussa,
kun kiinteistövälittäjä kävi näyttämässä kiinteistöä, kävi ilmi, että kiinteistöön on
murtauduttu. Kiinteistöstä on varastettu kaikki kupariset vesijohtoputket ja suihku,
särjetty pesutilojen seiniä ja rikottu käsienpesuallas. Tästä syystä kaivon ja
viemäröinnin toimivuutta ei ole voitu myynnin aikana todeta ja varkauden johdosta
kiinteistöön on tullut vesivahinko, jota parhaillaan kuivatetaan. Talon
alapohjarakenteet ovat lahonneet yhden makuuhuoneen kohdata. Aitan kattto on
takaosalta erittäin huonokuntoinen. Romahtaneen navettarakennuksen sisätiloihin ei
pääse turvallisuussyistä. Navettarakennuksen sisällä on mahdollisesti
asbestirakenteita ja tavaraa, joka vaatii ongelmajätekäsittelyn. Nämä seikat ovat
ilmenneet sekä niitä ei ole voinut tarkastaa edellistä arvioita tehdessä tammikuussa
2022. Kunnan hallintosäännössä on nimetty kunnan vakuutuksista vastaava
viranhaltija, kyseistä kiinteistöä ei ole kuitenkaan vakuutettu ja edesmenneen
omistajan vakuutus on katkaistu pesänhoitajan toimesta sen siirryttyä kunnan
omistukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myydä Petäjäselkä kiinteistön, 213-
439-2-115 xxxx xxxx 15 000,00 euron kauppahinnalla. Ostaja vastaa
lainhuutokustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto
oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 173
Määräalan ostotarjous / 213-412-1-136 / Leppäpuro
KNGDno-2022-298
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Karttaote Leppäpuro.pdf
2 Kauppakirja määräala Leppäpuro.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ovat tehneet ostotarjouksen noin hehtaarin määräalasta
Kangasniemen kunnan omistamasta Leppäpuro 213-412-1-136 tilasta Luusniemessä.
Kiinteistölle on kaavoitettu asuintontteja, joiden neliöhinnaksi on määritelty 0,20 euroa
/m2. Asia on ollut vireillä vuonna 2005, jolloin kunnan maankäyttöteknikko Jouko
Romo on arvioinut kyseisen paikan soveltuvan yritystontiksi, johon tarkoitukseen
ostajat sitä ovat hankkimassa. Perusteluna maankäyttöteknikko on todennut, että alue
sijoittuu oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan ulkopuolelle, johon rakennusluvan saanti
on mahdollista. Tuolloin asia on kuitenkin rauennut. Nyt tehty ostotarjous vastaa
vuonna 2005 käytyä keskustelua ja viimeisintä määräalan myyntiä kyseiseltä alueelta,
joka on tehty vuonna 2006.
Kauppakirjaluonnos (salassapidettävä GDPR) ja kartta ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että päättää myydä liitekartassa
osoitetun Leppäpuro 213-412-1-136 tilaan kuuluvan noin hehtaarin suuruisen
määräalan xxxx xxxx xxxx xxxx 2000,00 euron kauppahinnalla puustoineen. Määräala
ostetaan yritystontiksi. Ostajat vastaavat määräalan lohkomis- ja
lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla
kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan
kauppakirjat.
Päätös
Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy määräalasta tehtyä ostotarjousta.
Tiedoksi
ostotarjouksen tehneet
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§ 174
Eroanomus keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
KNGDno-2021-167
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Arja Villi on sähköpostiviestillä 17.6.2022 ilmoittanut, että hän hakee eroa
Kangasniemen kunnan luottamustoimista henkilökohtaisista syistä johtuen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) myöntää eron Arja Villille keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
2) valitsee uuden kutsumajärjestyksessä neljännen varajäsenen
keskusvaalilautakuntaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 162,20.06.2022
Kunnanhallitus, § 175, 22.08.2022
§ 175
Elinvoimakehittäjän rekrytointi
KNGDno-2022-220
Kunnanhallitus, 20.06.2022, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Kainulainen
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunta on laatinut hankesuunnitelman, jonka nimenä on
Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle. Hanke on tarkoitus
toteuttaa yhteistyössä Mäntyharjun kunnan kanssa siten, että Mäntyharjulla on
vastaava rinnakkaishankkeensa. Hankkeisiin on haettu rahoitusta Etelä-Savon
maakuntaliitolta (AKKE Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha).
Hankkeen aikana kunnan elinvoiman kehittäminen kohdistetaan uusien
palveluympäristöjen, etätyömallien ja monipaikkaisuuden edistämiseen sekä osaavan
työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana organisoidaan kolme
strategisesti valittua kehitysalustaa ja kokeiluympäristöä, joihin toimenpiteet
erityisesti kohdentuvat. Näitä ovat
1. Kiviniemen kehitysalusta – Kiviniemen vapaa-ajan alueen ja VT13 risteysalueen
palvelukokonaisuuden innovointi ja kehittäminen
2. Rantatorin kehitysalusta – Rantatorin palveluympäristön ja yritysyhteistyön
kehittäminen
3. Lapaskankaan kehitysalusta – uusien toimintamallien kehittäminen teollisten
yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi
Kehitysalustojen toiminnan koordinoijaksi ja hankkeen toteuttajaksi palkataan
elinvoimakehittäjä aikavälille 1.10.2022-30.9.2024. Elinvoimakehittäjän työajasta 75 %
kohdistuu hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen
ja 25 % kunnan yleiseen yritysyhteistyön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 824 euroa, josta kuntarahoituksen osuus on 20 %.
Kunnan yleisen elinkeinotoiminnan kehittämisen osalta elinvoimakehittäjän palkka
resurssoidaan kunnan omista perusmäärärahoista.
Hankkeen lopullinen rahoituspäätös ei ole vielä saapunut kuntaan. Jotta hanke voi
käynnistyä suunnitellussa aikataulussa, hankkeen rekrytointi on syytä aloittaa
elokuussa. Täten hankkeen rekrytointia varten tarvitaan etupainotteisesti täyttölupa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän
toimen ja myöntää sille täyttöluvan. Kunnanjohtaja käynnistää rekrytoinnin elokuun
alussa, jos maakuntaliitto myöntää hankkeelle rahoituksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 175
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 AKKE 2022-rahoituspäätös Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa
Kangasniemelle – Mäntyharjun hankkeen rinnakkaishanke.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Tukihakemus AKKE hanke Kangasniemi 20.6.2022.PDF
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Kangasniemen AKKE-hankesuunnitelma 20.6.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kahden vuoden määräaikaisen
elinvoimakehittäjän toimen ja myöntänyt sille täyttöluvan kokouksessaan 20.6.2022 §
162. Kunnanjohtaja on käynnistänyt rekrytoinnin elokuun alussa, sillä maakuntaliitto
on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 15:00. Jotta
toimi pystytään täyttämään 3.10.2022 alkaen, on kunnahallituksen kokousaikataulusta
johtuen syytä delegoida valintapäätös kunnanjohtajalle.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee haastatteluryhmän sekä valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään
valintapäätöksen haastatteluryhmän esityksen pohjalta, joka saatetaan
kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen ja nimeää haastatteluryhmään
kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sekä
puheenjohtajien varajäseniksi Tuomo Janhusen ja Markku Kuusjärven.
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Kunnanhallitus, § 280,15.11.2021
Kunnanhallitus, § 39,21.02.2022
Kunnanhallitus, § 156,20.06.2022
Kunnanhallitus, § 176, 22.08.2022
§ 176
Työnsuunnittelijan rekrytointi
KNGDno-2021-759
Kunnanhallitus, 15.11.2021, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Helena Vartiainen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Mikkelin seudun kuntakokeilussa henkilöstöresurssi on yhteensä 22.5
henkilötyövuotta. TE-toimistosta on siirtynyt 15 htv ja tämä resurssi kohdistuu koko
kokeilun alueelle asiakasmäärien mukaisesti. Essoten kokeiluviroissa oleva henkilöstö
(2,5 htv) kohdistuu Mikkelin kaupunkialueelle TYP-palveluohjauksena.
Kuntien osoittama työpanos asiakastyöhön ja asiakasmäärät kokonaisuutena ovat
seuraavat:
Hirvensalmi: 0,5 htv, 88 asiakasta, vertaluluku 176
Juva: 1 htv, 180 asiakasta, vertaluluku 180
Kangasniemi: 0,5 htv, 208 asiakasta, vertailuluku 416
Mikkeli: 2 htv, 2693 asiakasta, vertailuluku 1347
Mäntyharju: 1 htv, 204 asiakasta, vertailuku 204
Pertunmaa: 0,5 htv, 66 asiakasta, vertailuluku 112
Puumala: 0,25 htv, 48 asiakasta, vertailuku 192
Mikkelin kaupungin asiakasmäärää ja siitä aiheutuvaa asiakastyön painetta helpottaa
alueella toimivat palvelut ja hanketyö. Mikkeli on myös palkannut tuon vertailuluvun
laskennan jälkeen lisäresursseiksi 2,5 henkilötyövuotta.
Kangasniemellä on huonosti tarjolla muita työllisyydenhoidon palveluja ja hanketyön
resursseja. Palvelujen ja hanketyön vähäisyys lisää työllisyyspalvelun asiakastyöhön
kohdentuvaa kuormittavuutta. Työllisyys tulee siirtymään kuntien vastuulle vuoden
2024 alusta. Tulevien kahden vuoden aikana tulee suunnata kunnan
työllisyyspalveluiden resursseja tulevien vastuiden organisointiin ja suunnitteluun.
Myös tämän johdosta on perusteltua, että työllisyyskoordinaattorin ajasta voidaan
rekrytoinnin avulla irroittaa aikaa tähän valmistelutyöhön sekä jo kuntakokeilun
myötä lisääntyneisiin viranomaistehtäviin.
Esityksenä on, että kunta käyttää talousarvioon varattuja työllisyysmäärärahojaan
työnsuunnittelijan määräaikaiseen virkaan. Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista
mahdollistaa palkkaamaan työnsuunnittelijan ja tällä tarkoitetaan henkilöä, jonka
valtion virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö on palkannut työllisyysmäärärahoin
suunnittelemaan ja järjestämään työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja sekä
muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Työnsuunnittelijalle myönnettävä
palkkatuki on maksimissaan 24kk ja tukiprosentti on 30-50 prosenttia
palkkakustannuksista.
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Jotta em. työnsuunnittelija pystyy työskentelemään täysipainoisesti kuntakokeilussa,
tulee hänellä olla virkasuhteessa ja hänen työpanoksestaan vähintään 50
prosenttia on osoitettava kuntakokeilulle. Tämä on edellytyksenä URA-
asiakastietojärjestelmän käyttäjäoikeuksien saamisessa. Lisäksi työnsuunnittelijan
työnkuvaan on ajateltu muun muassa järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon
yhteistyö. Yhteistyöllä pyritään osittain kompensoimaan aikaisemmin kunnan suorana
tukena maksettuja avustuksia järjestöjen ohjaajien palkaamiseksi. Avustussummaa on
taloudellisen tilanteen johdosta jouduttu vuosittain pienentämään.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää perustaa työllisyyspalveluihin kahden vuoden määäräaikaisen
työnsuunnittelijan viran ja myöntää sille täyttöluvan 3.1.2022 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.02.2022, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Helena Vartiainen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kangasniemen kunnassa on ollut haettavana työnsuunnittelijan 2 vuoden
määräaikainen virka. Määräaikaan 10.2.2022 klo 16.00 mennessä saapui 5 hakemusta,
joista 1 hakija peruutti hakemuksensa ennen määräaikaa. Kunnanhallitus on
myöntänyt määräaikaisen viran ajalle 14.2.2022 -13.2.2024. Hakuaikaa jatkettiin, joten
virka täytetään päätöksen saatua lainvoiman maaliskuun 2022 aikana. Hakemukset
toimitetaan kunnanhalllitukselle erillisellä sähköpostiviestillä.
Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa: xxxx xxxx, xxxx xxxx ja xxxx xxxx.
Haastatteluryhmänä toimi Tapani Nykänen, Kimmo Kainulainen, Sari LInturi-Sahlman
ja Helena Vartiainen. Haastattelut pidettiin 16.2.2022.
Haastatteluryhmä esittää, että virkaan valitaan haastattelujen, koulutuksen sekä
työkokemuksen kokonaisnäkemykseen perustuvan arvion perusteella xxxx xxxx.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee työnsuunnittelijan 2 vuoden määräaikaiseen
virkaan haastatteluryhmän kokonaisnäkemykseen perustuvan esityksen
perusteella xxxx xxxx, jolla on tehtävän hoitamisen kannalta soveltuva koulutus sekä
riittävä työkokemus. Valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 20.06.2022, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2022 § 39 valinnut kahden vuoden
määräaikaiseen virkaan työnsuunnittelijan. Työnsuunnittelija on
irtisanoutunut tehtävästä koeaikana ja rekrytointi on käynnistetty uudelleen.
Hakuaikaa on jatkettu 12.6.2022 asti ja asian valmistelu kunnanhallituksen viimeiseen
kevätkauden kokoukseen on kesken. Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa
virkaa hakeneet ja esitetään, että hallintojohtaja voi suorittaa rekrytoinnin kesän
aikana siten, että uusi henkilö pysyisi aloittamaan tehtävässä 15.8.2022 mennessä.
Hakijan tulee olla palkkatukikelpoinen ja ennen virkamääräyksen tekemistä, tulee olla
TE-palveluiden myöntämä palkkatukipäätös. Työnsuunnittelijan tehtävään riittää
yhden päivän työttömyys.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan toteuttamaan määräaikaisen
työnsuunnittelijan rekrytoinnin ajalle 15.8.2022 - 14.8.2024 ja tuomaan toteutuneen
rekrytoinnin kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 22.08.2022, § 176
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Työllisyyskoordinaattori ja hallintojohtaja ovat suorittaneet työnsuunnittelijan
rekrytoinnin ja hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä 2.8.2022 § 55 määräaikaiseen
työnsuunnittelijan virkaan on valittu xxxx xxxx ja hän on aloittanut työt 15.8.2022.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee toteutuneen rekrytoinnin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 177
Sitoutumispyyntö AKKU2-Lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen
KNGDno-2022-295
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Sitoutumispyyntö AKKU2-hanke.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää liitteen mukaisesti jäsenkunniltaan päätöstä AKKU2-
Lisävirtaa Etelä-Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen OPM:n
erityisavustuksen hakemiseen sitoutumisesta.
Sitoutumispäätökset pyydetään toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon
26.8.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kangasniemen kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta osallistuu Etelä-
Savon kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen -hankkeeseen (AKKU2) ja sitoutuu
maksamaan hankkeen omarahoitusosuuden 300 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon maakuntaliitto

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 178
Kangasniemen kunnan ehdotukset Itä-Suomen elinvoimaa vahvistaviksi toimenpiteiksi
KNGDno-2022-301
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Kainulainen
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Puumalan kunnan esitykset valtiosihteerityöryhmälle.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Lausunto ita#isen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden
selvitta#misesta#.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Kangasniemen kunnan lausunto TEM.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Savonlinnan kaupungin esitys
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuun 2022 alussa valtiosihteerityöryhmän, jonka
tehtävänä oli selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen
Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi
tarvitaan.
Valtiosihteerityöryhmän tehtävänä oli muodostaa laaja-alainen tilannekuva sodan
suorista ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista itäisessä Suomessa. Tehtävänä oli
myös arvioida sodan vaikutuksia olennaisiin logistiikka- ja arvoketjuihin sekä keskeisiin
elinkeinosektoreihin sekä itäisessä Suomessa että laajemmin koko maassa.
Valtiosihteerityöryhmä käy laajasti eri toimijoiden kanssa vuoropuhelua, minkä
pohjalta se muodostaa näkemyksen itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista
toimenpiteistä, niiden kiireellisyydestä ja suuntaamisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Valtiosihteerityöryhmä käynnisti kyselyn Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan
vaikutuksista itäiseen Suomeen ja toimista, joilla alueen elinvoimaa voidaan lisätä.
Kysely toteutettiin osana valtiosihteerityöryhmän selvitystä itäisen Suomen elinvoiman
vahvistamiseksi. Kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä itäisen Suomen aluetalouden
muutoksista ja ehdotuksia elinvoiman lisäämiseksi.
Valtiosihteerityöryhmä teki ehdotuksensa toimenpiteistä 16.8.2022 mennessä
hyödyntäen eri toimijoilta saamiaan ehdotuksia. Ehdotuksia pyydettiin 21.7.2022
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kangasniemen kunnan lausunnon työ- ja
elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien itäisen Suomen elinvoimaa
vahvistavien toimenpiteiden selvittämistä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 179
Suur-Savon Sähkö Oy osakekauppa ja lunastusmenettely
KNGDno-2022-302
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Kainulainen
kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä, Energiholding Finland Ab,
Suur-Savon Sähk.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on kirjeellään 15.7.2022 ilmoittanut, että Suur-Savon
Sähkö Oy:n hallitus on saanut 13.7.2022 Energiholding Finland Ab:ltä (y-tunnus
3296642-4) ilmoituksen, jonka mukaan Savonrannan Sampo Oy (y-tunnus 1614295-1)
on myynyt osakekirjalla A73 olevat sata (100) Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta
Energiholding Finland Ab:lle. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 700 000 euroa.
Energiholding Finland Ab:tä ei ole rekisteröity Suur-Savon Sähkö Oy:n
osakasluetteloon ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja.
Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n
osakkaina oleville kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle
osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä
lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.
Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa
käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei
näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta.
Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan
osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:lle kirjallinen lunastusvaatimus
viimeistään 24.8.2022. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan lunastajan
on tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet.
Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä
suhteessa kuin näillä on ennestään osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita
lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. Jos osakkeiden jako mene tällöin tasan, määrää
yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa yli menevät osakkeet.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ilmoittaa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle, että Kangasniemen
kunta ei käytä lunastusoikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Suur-Savon Sähkö Oy

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 180
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2022-15
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 testamenttirahastohakemus_AEKP.pdf
Salassa pidettävä, Henkilötietolaki, Julkisuuslaki
2 hakemus_AEKP.pdf
Salassa pidettävä, Henkilötietolaki, Julkisuuslaki
Apteekkari Leena Reinikaisen kunnalle testamentissaan määrämää määrärahaa
käytetään iäikkäiden henkilöiden mahdollisimman pitkäaikaisen kotona asumisen
tukemiseen. Varat kohdennetaan vähävaraisille ja avustuksen tarpeessa oleville
henkilöille kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti.
Avustusta on jaettu vuodesta 2015 ja varoja on tällä hetkellä jäljellä noin 190
000 euroa. Avustushakemukset valmistellaan Essoten asiantuntijoiden toimesta.
Päätöksen avustuksesta tekee kunnanhallitus. Tuen saajalla on ilmoitusvelvollisuus,
jos tuen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia.
Leena Reinikaisen testamenttirahasto myöntämisperusteet (kunnanhallitus 18.6.2018
§ 134)
1. Testamenttivaroilla ei korvata lakisääteisiä palveluita tai jo tällä hetkellä annettavia
palveluita.
2. Kohderyhmä vähävaraiset, bruttotuloraja 1 300 € /kk yksin asuvan osalta ja 2 000 €
/kk mikäli perheessä on kaksi henkilöä. Tulorajassa huomioidaan mahdollista
asumistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea. Säästöraja 5 000 € yksittäisen henkilön
osalta ja 10 000 € mikäli perheessä on kaksi henkilöä.
3. Tukea annetaan kotona asumiseen.
4. Ikäraja 63 vuotta.
5. Hakijalla ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa
toimintakykyrajoitteisuutta.
6. Avustusta voi hakea jatkuvasti (ei erillistä hakuaikaa)
7. Avustusta voi hakea
- liikkumisen tukemiseen mm. luiskien ja kaiteiden sekä kahvojen asentamiseen,
lisäksi apuvälineiden ostamiseen, jos henkilö ei saa niitä lakisääteisesti
- siivoukseen, puun kantoapuun (jos henkilöllä ei ole muuta lämmitysmuotoa),
pyykkihuoltoon ja muuhun kotitaloustyöhön ja lumitöihin
- päivätoimintamaksuun, jos se edesauttaa henkilön selviämistä itsenäisessä
asumisessa kotona.
- asioimispalveluihin
- avustusta voidaan hakea myös erityisestä syystä, joita voivat olla eri viranomaisten
vaatimat toimenpiteet asunnossa tai Aran yms. myöntämien avustuksien
omavastuuosuudet
- erityisestä syystä myönnettävien avustusten osalta voidaan käyttää
kokonaisharkintaa tuen myöntämisperusteissa.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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Liitteenä (salassapidettävä) kuntaan saapunut avustushakemus. Liitteenä
(salassapidettävä) on myös erillinen Essoten palveluohjaajan antama puoltava
lausunto.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta hakijalle, vaikka Leena Reinikaisen
testamenttirahaston kriteeri vähävaraisuuden osalta eivät aivan täyty. Perusteena
Essoten palveluohjaajan antama puoltava lausunto, joka perustuu asiakkaan
kokonaistilanteen arviointiin ja lausunnossa on pyyntö, että kunnanhallitus myöntää
avustuksen kokonaisharkinnan perusteella.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, hakija, Marja Iikkanen

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 181
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2022-15
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 hakemus_S.K..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
2 testamenttirahastohakemus_S.K..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Apteekkari Leena Reinikaisen kunnalle testamentissaan määrämää määrärahaa
käytetään iäikkäiden henkilöiden mahdollisimman pitkäaikaisen kotona asumisen
tukemiseen. Varat kohdennetaan vähävaraisille ja avustuksen tarpeessa oleville
henkilöille kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti.
Avustusta on jaettu vuodesta 2015 ja varoja on tällä hetkellä jäljellä noin 190
000 euroa. Avustushakemukset valmistellaan Essoten asiantuntijoiden toimesta.
Päätöksen avustuksesta tekee kunnanhallitus. Tuen saajalla on ilmoitusvelvollisuus,
jos tuen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia.
Leena Reinikaisen testamenttirahasto myöntämisperusteet (kunnanhallitus 18.6.2018
§ 134)
1. Testamenttivaroilla ei korvata lakisääteisiä palveluita tai jo tällä hetkellä annettavia
palveluita.
2. Kohderyhmä vähävaraiset, bruttotuloraja 1 300 € /kk yksin asuvan osalta ja 2 000 €
/kk mikäli perheessä on kaksi henkilöä. Tulorajassa huomioidaan mahdollista
asumistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea. Säästöraja 5 000 € yksittäisen henkilön
osalta ja 10 000 € mikäli perheessä on kaksi henkilöä.
3. Tukea annetaan kotona asumiseen.
4. Ikäraja 63 vuotta.
5. Hakijalla ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa
toimintakykyrajoitteisuutta.
6. Avustusta voi hakea jatkuvasti (ei erillistä hakuaikaa)
7. Avustusta voi hakea
- liikkumisen tukemiseen mm. luiskien ja kaiteiden sekä kahvojen asentamiseen,
lisäksi apuvälineiden ostamiseen, jos henkilö ei saa niitä lakisääteisesti
- siivoukseen, puun kantoapuun (jos henkilöllä ei ole muuta lämmitysmuotoa),
pyykkihuoltoon ja muuhun kotitaloustyöhön ja lumitöihin
- päivätoimintamaksuun, jos se edesauttaa henkilön selviämistä itsenäisessä
asumisessa kotona.
- asioimispalveluihin
- avustusta voidaan hakea myös erityisestä syystä, joita voivat olla eri viranomaisten
vaatimat toimenpiteet asunnossa tai Aran yms. myöntämien avustuksien
omavastuuosuudet
- erityisestä syystä myönnettävien avustusten osalta voidaan käyttää
kokonaisharkintaa tuen myöntämisperusteissa.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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Liitteenä (salassapidettävä) kuntaan saapunut avustushakemus. Liitteenä
(salassapidettävä) on myös erillinen Essoten palveluohjaajan antama puoltava
lausunto. Hakijalle on myönnetty avustus 18.1.2018 siivoukseen sekä pyykkihuoltoon.
Hakijan tilanne on kartoitettu Essoten palveluohjaajan kotikäynnillä ja hänelle haetaan
lisäavustusta siivoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää Essoten puoltavan lausunnon mukaisesti lisäavustuksen
hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, hakija, Marja Iikkanen

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 182
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2022-15
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 hakemus_E.P..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
2 testamenttirahastohakemus_E.P..pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Apteekkari Leena Reinikaisen kunnalle testamentissaan määrämää määrärahaa
käytetään iäikkäiden henkilöiden mahdollisimman pitkäaikaisen kotona asumisen
tukemiseen. Varat kohdennetaan vähävaraisille ja avustuksen tarpeessa oleville
henkilöille kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti.
Avustusta on jaettu vuodesta 2015 ja varoja on tällä hetkellä jäljellä noin 190
000 euroa. Avustushakemukset valmistellaan Essoten asiantuntijoiden toimesta.
Päätöksen avustuksesta tekee kunnanhallitus. Tuen saajalla on ilmoitusvelvollisuus,
jos tuen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia.
Leena Reinikaisen testamenttirahasto myöntämisperusteet (kunnanhallitus 18.6.2018
§ 134)
1. Testamenttivaroilla ei korvata lakisääteisiä palveluita tai jo tällä hetkellä annettavia
palveluita.
2. Kohderyhmä vähävaraiset, bruttotuloraja 1 300 € /kk yksin asuvan osalta ja 2 000 €
/kk mikäli perheessä on kaksi henkilöä. Tulorajassa huomioidaan mahdollista
asumistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea. Säästöraja 5 000 € yksittäisen henkilön
osalta ja 10 000 € mikäli perheessä on kaksi henkilöä.
3. Tukea annetaan kotona asumiseen.
4. Ikäraja 63 vuotta.
5. Hakijalla ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa
toimintakykyrajoitteisuutta.
6. Avustusta voi hakea jatkuvasti (ei erillistä hakuaikaa)
7. Avustusta voi hakea
- liikkumisen tukemiseen mm. luiskien ja kaiteiden sekä kahvojen asentamiseen,
lisäksi apuvälineiden ostamiseen, jos henkilö ei saa niitä lakisääteisesti
- siivoukseen, puun kantoapuun (jos henkilöllä ei ole muuta lämmitysmuotoa),
pyykkihuoltoon ja muuhun kotitaloustyöhön ja lumitöihin
- päivätoimintamaksuun, jos se edesauttaa henkilön selviämistä itsenäisessä
asumisessa kotona.
- asioimispalveluihin
- avustusta voidaan hakea myös erityisestä syystä, joita voivat olla eri viranomaisten
vaatimat toimenpiteet asunnossa tai Aran yms. myöntämien avustuksien
omavastuuosuudet
- erityisestä syystä myönnettävien avustusten osalta voidaan käyttää
kokonaisharkintaa tuen myöntämisperusteissa.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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Liitteenä (salassapidettävä) kuntaan saapunut avustushakemus. Liitteenä
(salassapidettävä) on myös erillinen Essoten palveluohjaajan antama puoltava
lausunto. Hakijalle on myönnetty avustus 21.1.2022 siivoukseen sekä vuosittaiseen
ikkunanpesuun. Hakijan tilanne on kartoitettu Essoten palveluohjaajan kotikäynnillä ja
hänelle haetaan lisäavustusta pyykkihuoltoon.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää Essoten puoltavan lausunnon mukaisesti lisäavustuksen
hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Essote, hakija, Marja Iikkanen

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 183
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 7 Kuntatodistukset, 30.06.2022
Yleispäätös:
§ 50 Täyttöluvat sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2022-2023, 16.06.2022
§ 51 Täyttöluvat sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2022-2023 - opetustoimi, 28.06.2022
§ 52 Hansel Oy:n palveluiden liittymisoikeuksien päivittäminen, 01.07.2022
§ 53 Määräaikaisen yksilövalmentaja rekrytointipäätös, 07.07.2022
§ 54 Palkan takaisinperintä - xxxx xxxx, 08.07.2022
§ 55 Työnsuunnittelijan valintapäätös, 02.08.2022
§ 56 Palkan takaisinperintä/xxxx xxxx, 17.08.2022
§ 57 Palkan takaisinperintä /xxxx xxxx, 17.08.2022
kunnanjohtaja
§ 30 Palkkatukilaina Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 21.06.2022
§ 31 Kyläavustus 2022 - Vaimosniemi-Reinikkala kyläyhdistys ry, 29.07.2022
§ 32 Kangasniemen Elomessuille osallistuminen, 29.07.2022
talous- ja hankepäällikkö
§ 1 Kattoremontin rahoittaminen, 26.07.2022
§ 2 Palkan takaisinperintä/xxxx xxxx, 09.08.2022
§ 3 Kuntatodistukset, 17.08.2022
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, talous- ja hankepäällikön
ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 17.6.-17.8.2022 ja päättää, ettei käytä
kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022
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§ 184
Otto-oikeus / lautakuntien päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
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: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi
seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 16.8.2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.8.2022
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 185
Muut asiat
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan kokouksessa esille tuotavat
muut asiat.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kokouksessa esille tuotavat muut asiat.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan kokoukseen tuomat muut asiat.
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Kunnallisvalitus
§170
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.
Kunnallisvalituksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä
kunnan jäsen
oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta
2.
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2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen
Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Lisätietoja
Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen
tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €.
Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455
/2015).
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Muutoksenhakukielto
§163, §164, §167, §168, §169, §172, §174, §176, §178, §183, §184, §185
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 §)
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen
päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.08.2022

12/2022

47 (48)

Oikaisuvaatimus
§165, §166, §171, §173, §175, §177, §179, §180, §181, §182
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävän oikaisuvaatimuksen ohje:
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin
oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan kotisivuilla.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on
Kangasniemen kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua,
se, millaista oikaisua vaaditaan,
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen
kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.
Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370

