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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
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, esittelijä
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, poistui 16:10
Kerttu Ossi
Tommi Vehmala
Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
06.06.2022

06.06.2022

Eetu Lahikainen

Markku Kuusjärvi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 6.6.2022.

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 133
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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§ 134
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 6.6.2022. 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 Markku Kuusjärvi ja Eetu Lahikainen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 135
Talousarvion 2023 laadintaohje
KNGDno-2022-250
Valmistelija / lisätiedot:
Marja-Terttu Koivula
marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Talous- ja hankepäällikkö
Liitteet

1 Ohje_talousarvion_2023_ja_taloussuunnitelman_2024_2025.pdf
Kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta säädetään kuntalain (410/2015)
110 §:ssä.
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä vastuuston on hyväksyttävä myös
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa- ja
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen
kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa
päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kunnan talousarvion valmistelu kuuluu kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaisesti
kunnanhallituksen tehtäviin, Valmisteluun osallistuvat kunnan toimielimet ja
viranhaltijat omilla tehtäväalueillaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden pohjalta.
Toimielinten talousarvio- ja suunnitelmaesityksistä kootaan kunnanhallituksen ja
valtuuston käsiteltäväksi talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-
2025.
Ohjeet talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025
laadintaohjeen ja valtuuttaa talous- ja hankepäällikön tarvittaessa tekemään
asiakirjaan teknisluontoisia korjauksia.
Päätös
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Talous- ja hankepäällikkö Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana tämän pykälän
esittelyssä.
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
§ 136
Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitys
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
kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan
johdosta keskeyttämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää
uudestaan.
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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
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Rahastojen esitys KH 6.6.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kunnanhallituksen valitsema työryhmä, jota täydennettiin sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on käsitellyt
kunnan testamentti- ja perintövaroja ja niihin kohdistuvia muutostarpeita.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

10/2022

9 (21)

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.
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§ 137
Esitys sopimuksesta Kangasniemen kunnan ja STT-Rakennus Oy:n välillä
KNGDno-2022-261
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kangasniemen kunta - esitys - 16.5.2022.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 As. Oy Kangasniemen Otontori.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
STT–Rakennus Oy on tehnyt yhteistoimintasopimuksen FH Invest Oy:n kanssa Asunto
Oy Kangasniemen Otontorin 2258278–5 osakkeista osoitteessa Otto Mannisentie 4,
51200 Kangasniemi. STT-Rakennus Oy:n tavoitteena on rakentaa tontille 3-kerroksinen
pienkerrostalo, jonka alustava huoneistomäärä olisi yhteensä 11 kappaletta. Hanke
toteutetaan RS kohteena. Hanke on tarkoitus aloittaa syksyllä 2022 tai viimeistään
keväällä 2023. STT-rakennus on lisäksi neuvotellut alustavasti hankkeen rahoituksen.
Hankkeen käyntiin saamiseksi STT-Rakennus Oy esittää, että Kangasniemen kunta
sitoutuisi ostamaan rakennettavasta kiinteistöstä kaksi huoneistoa. Hankkeesta on
käyty lähetekeskustelu kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 minkä perusteella
rakennuttajalle on ilmoitettu, että kunta on valmis harkitsemaan yhden huoneiston
ostamista: 2 h + keittiö + sauna, pinta-alaltaan 55 m2 ja myyntihinnaltaan 168.500,00
euroa. Kangasniemen kunta sitoutuisi samalla lunastamaan asuntoon liittyvän
autopaikan hintaan 900,00 euroa. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyisivät ostajalle siinä
vaiheessa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Kangasniemen kunnalla on
oikeus lunastaa asunnon lainaosuus, joka rakennuttaja on alustavasti neuvotellut 60
%:n suuruiseksi kauppahinnasta.
STT-Rakennus on perustellut esityksessään hankkeen käynnistymisen positiivista
viestiä moneltakin kannalta esim. keskustan ilme paranisi, keskustaan saataisiin uutta
kerrostalotyyppistä asuntokantaa, hankkeella on työllistävä vaikutus kunnalle
sekä hankkeen avulla kuntaan saadaan uusia asukkaita.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää varata Asunto Oy Kangasniemen Otontorin 2-kerroksen
huoneiston 2h+keittiö+sauna, pinta-alaltaan 55 m2, jonka velaton myyntihinta
on 168.500,00 euroa sekä siihen liittyvän autopaikan myyntihintaan 900,00
euroa. Kunta lunastaa huoneiston, mikäli sitä ei ole myyty kuuden kuukauden aikana
lopputarkastuksesta.
Vuoden 2022 talousarvion investoinneissa on määrärahavaraus kiinteän omaisuuden
ostolle 200.000,00 euroa ja kunnanhallitus päättää siirtää tästä määrärahasta
tarvittavan määrärahan aineettoman käyttöomaisuuden ostoon.
Päätös
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Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus: Asia palautetaan
uudelleenvalmisteluun paikallisen asuntomarkkinatilanteen selvittämiseksi.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
Tiedoksi
STT-Rakennus Oy

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.06.2022

10/2022

12 (21)

§ 138
Kunnan edustajien sekä kutsuntalääkärin nimeäminen vuoden 2022 kutsuntoihin
KNGDno-2022-31
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Etelä-Savon aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään kunnan edustajat (jäsen
/varajäsen) sekä kutsuntalääkärit vuoden 2022 kutsuntoihin. Kangasniemen kutsunnat
järjestetään 17. elokuuta 2022 klo 9:00 alkaen Kangasniemen Kunnantalolla, Otto
Mannisen tie 2:ssa.
Kutsuntalautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän
mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Maavoimien esikunnan antaman suosituksen perusteella Etelä-Savon aluetoimisto
esittää harkittavaksi, että kuntien edustajiksi kutsuntalautakunnan mahdollisesti
nimettäisiin etsivää nuorisotyötä tekevä tai muuten nuorison tunteva henkilö.
Perusteena on, että edustaja tuntee pääosan kutsunnanalaisista ja kutsunnanlaisten
mahdollisen tuen tarpeen arvioiminen on välttämätöntä.
Maavoimien esikunta suosittaa myös, että kunta järjestäisi kutsuntatiloihin lääkäreille
tietoteknisen yhteyden terveydenhuollon tietojärjestelmään. Kyseisen tietojärjestelmä
yhteyden avulla kutsuntatarkastuksia tekevä lääkäri saisi kutsuntapaikalla käyttöönsä
kutsunnanlaisten ajantasaiset terveystiedot.
Lisäksi aluetoimisto pyytää kaupunkien ja kuntien hallituksia nimeämään kutsuntojen
avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän aikaisempien vuosien tapaan.
Kunnan edustajista ja heidän varamiehistään sekä kutsuntalääkäreistä pyydetään
ilmoittamaan nimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköposti. Kyseessä olevat
tiedot pyydetään ilmoittamaan 31.5.2022 mennessä Etelä-Savon aluetoimistoon.
Aluetoimistolle on ilmoitettu, että Kangasniemen edustajat nimetään 6.6. kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kutsuntatilaisuuteen:
1. kunnan edustajaksi sosiaaliohjaaja Eeva-Maija Tanttu ja varaedustajaksi
erityisnuorisotyöntekijä Marika Manner
2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjän
3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen
ylilääkäri Eeva Björkstedtin
Päätös
Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntatilaisuuteen seuraavat henkilöt:
1. kunnan edustajaksi sosiaaliohjaaja Eeva-Maija Tanttu ja varaedustajaksi
erityisnuorisotyöntekijä Marika Manner
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2. kutsuntojen avaustilaisuuteen tervehdyksen esittäjäksi valtuuston
puheenjohtaja Tommi Vehmala ja varaalle valtuuston II varapuheenjohtaja
Kerttu Ossi.
3. kutsuntalääkäriksi Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksen
ylilääkäri Eeva Björkstedtin
Tiedoksi
valitut, Etelä-Savon aluetoimisto
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§ 139
Eduskuntavaalien 2023 äänestysaluejaon muutokset ja niistä ilmoittaminen
KNGDno-2022-253
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Äänestysaluejaon_muuttaminen_vuodelle_2023_kirje_kunnanhallituksille_FI_allekirjoi
tettu.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta tai
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää
valtuusto.
Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2023 alkaen
toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätös on tehty ja
siitä on ilmoitettu 31.8.2022 mennessä Digi ja väestötietovirastolle (DVV).
Ilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastolle.
Äänestysalue määrittää äänestäjän vaalipäivän äänestyspaikan. Kun vaalien
äänioikeusrekisteri perustetaan väestötietojärjestelmän tiedoista, äänioikeutetun
äänestysalue määritellään hänen asuinrakennukselleen merkityn tiedon perusteella.
Tämän perusteella määräytyy se, minkä äänestysalueen ja äänestyspaikan
vaaliluetteloon henkilö lisätään, ts. missä hän voi vaalipäivänä äänestää.
Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 09.11.2015 § 43 muuttanut
Kangasniemen kunnan äänestysaluejaon siten, että kunta muodostaa yhden
äänestysalueen.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, ettei se esitä kunnanvaltuustolle muutosta Kangasniemen
osalta kunnanvaltuuston tekemään päätökseen 9.11.2015 § 43.
Päätöksen mukaisesti Kangasniemen kunta muodostaa edelleen 1.1.2023 alkaen
yhden äänestysalueen. Päätöksestä tiedotetaan keskusvaalilautakuntaa, mutta päätös
ei aiheuta muita toimenpiteitä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
keskusvaalilautakunta
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§ 140
Kunnanvaltuuston kokouksen 23.5.2022 täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta kuntalain 39 § ja
96 § mukaisesti.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2022 käsitellyt seuraavat pykälät:
§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 27 Pöytäkirjan tarkastus
§ 28 Marjo Hämäläisen eroilmoitus luottamustehtävistä
§ 29 Tilinpäätös 2021
§ 30 Arviointikertomus vuodelta 2021
§ 31 Tilintarkastuskertomus 2021
§ 32 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
§ 33 Henkilöstöraportti 2021
§ 34 Tietotilinpäätös v. 2021
§ 35 Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 2021
§ 36 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 / Taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
§ 37 Hallintosäännön päivitys 1.6.2022
§ 38 Kunnan metsätilojen myynti
§ 39 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös / Maanvaihto / Kangasniemen kunta /
Kosloff Kai
§ 40 Ilmoitusasiat
§ 41 Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, etteivät kunnanvaltuuston kokouksessa 23.5.2022 tehdyt
päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt
toimivaltaansa, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia ja päättää, että ne
pannaan täytäntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 141
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 17.5.2022
ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-
oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 142
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kuntatodistukset, 16.05.2022
§ 2 Hankintapäätös: työsuhdepolkupyörät, 16.05.2022
§ 3 Monipalveluliikenne Onnikan sopimuksen optiovuoden käyttäminen 1.8.2022-
31.7.2023, 19.05.2022
§ 4 Digiturvamalli-palvelun hankinta Kangasniemen kunnalle, 19.05.2022
§ 5 Modernin sisäisen viestinnän kehittäminen, Teams-ympäristössä toimivan
järjestelmän hankinta, 19.05.2022
§ 6 Sitoutuminen Hansel Oy:n Kausijulkaisujen välityspalvelut 2022–2024 (2026) -
puitesopimukseen, 25.05.2022
Yleispäätös:
§ 35 Sitoutuminen Hansel Oy:n leasingpalvelut 2023-2024 (2026) puitesopimukseen,
16.05.2022
§ 36 Muutos lukuvuosisuunnitelmaan / Beckerin koulu, 17.05.2022
§ 37 Palkkatukilaina Kangasniemen Työttömät ry:lle väliaikaisrahoitukseen, 20.05.2022
§ 38 Täyttölupa sivistys- ja hyvinvointitoimeen 2022-2023 - opetustoimi, 25.05.2022
§ 39 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 40 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 41 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 42 Palkan takaisinperintä - xxxx xxxx, 25.05.2022
§ 43 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 44 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 45 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 46 Palkan takaisinperintä lukion ohjelmavirheen johdosta - xxxx xxxx, 30.05.2022
§ 47 Hallintojohtajan viranhaltijapäätöksen § 42 kumoaminen ja korjattu uusi päätös,
31.05.2022
§ 48 Työsuojelupäällikön sijaistaminen, 01.06.2022
kunnanjohtaja
§ 26 Kangasniemen Musiikkiviikkojen dokumenttielokuvan avustaminen, 31.05.2022
§ 27 Toimialajohtajien sijaisten määrääminen 1.6.2022 alkaen, 01.06.2022
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 13.5.-1.6.2022 ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 143
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 kunnanjohtajan kokouksessa esittelemät muut asiat tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§133, §134, §135, §137, §140, §141, §142, §143
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
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Oikaisuvaatimus
§136, §138, §139
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje
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.
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
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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.
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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

