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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapani Nykänen, puheenjohtaja
Tiina Väisänen, 1. varapuheenjohtaja
Marjaana Sävilammi
Markku Kuusjärvi
Rauni Pietarinen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Tuula Vornanen
Tommi Vehmala
Tapio Viljanen
Maisa Juntunen, varajäsen
Risto Nylund, esittelijä
Poissa

Mika Laitinen
Timo Seppälä

Allekirjoitukset

Tapani Nykänen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
20.01.2020

20.01.2020

Marjaana Sävilammi

Tiina Väisänen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 20.1.2020.
20.01.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 20.1.2020. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana keskiviikkona. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marjaana Sävilammi ja Tiina Väisänen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marjaana Sävilammi ja Tiina Väisänen.
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Tekninen lautakunta, § 84,17.12.2019
Kunnanhallitus, § 3, 20.01.2020
§3
Kaavoituskatsaus 2019 - 2020, kaavoitusohjelma 2020
KNGDno-2019-796
Tekninen lautakunta, 17.12.2019, § 84
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kaavoituskatsaus 2019_2020 (Romo Jouko) (Romo Jouko).pdf
2 kaavoitustilanne 2019.pdf
3 asemakaavat.pdf
4 yleis- ja ranta-asemakaavat.pdf
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran vuodessa
laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät
ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta
kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksessa esitetään myös tulevan vuoden kaavoitusohjelma.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.
Kaavoituskatsaus 2019 - 2020, kaavoitusohjelma 2020 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä
olevan kaavoituskatsauksen 2019 - 2020 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden
2020 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen
toimistoon ja internet-sivulle ja siitä ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset
kunnassa julkaistaan.
Katsaus annetaan tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskukselle, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja
kunnanvaltuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Raija Vinkola saapui klo 15.09.
______

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
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1 kaavoitustilanne 2019.pdf
2 asemakaavat.pdf
3 yleis- ja ranta-asemakaavat.pdf
4 kaavoituskatsaus 2019_2020 (Romo Jouko) (Romo Jouko).pdf
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2019
- 2020 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2020 kaavoitusohjelmaksi. Katsaus
asetetaan yleisesti nähtäville kunnan tekniseen toimistoon ja internet-sivulle ja siitä
ilmoitetaan niin kuin kunnan ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Kaavoituskatsaus viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto
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§4
Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2020-2
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 testamenttirahastolomake E.P (1).docx
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki, henkilötietolaki
Liitteenä nro 1 on salainen liite, jolla asia esitellään (sisältää tiedot hakemuksesta ja
Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden lausunnon asiasta).
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää salaisen liitteen nro 1 mukaisesti avustuksen hakijalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakija, Marja Iikkanen, Essote
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§5
Avustuksen myöntäminen Veijo Viljakaisen testamenttirahastosta
KNGDno-2017-445
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Hakemus Viljakaisen rahastoon 18.12.2019.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen, Essoten Kangasniemen ikäihmisten
päivätoiminnasta on tullut hakemus liite nro 1, jossa haetaan avustusta Veijo
Viljakaisen rahastosta päivätoiminnan 15.1.2020 aloittavaan "Avoimeen
kohtaamispaikkaan". Uuden toiminnan järjestämistä on suunniteltu syksyllä 2019.
Kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Essoten henkilöstö ovat pitäneet useita
neuvotteluja ja suunnitelleet toimintaa yhdessä. Järjestöille on lähetetty kirjeitä ja
kutsuttu lehti-ilmoituksella tapaamisiin. Kangasniemen järjestöjen mukaan tuleminen
toiminnan järjestämiseen on ollut edellytys uuden toiminnan aloittamiselle.
Kohtaamispaikka toimii keskiviikkoisin 10.00-14.00 ikäihmisten kuntouttavan
päivätoiminnan tiloissa. Essote organisoi toimintaa ja järjestöt vastaavat
avoimen toimintapäivien sisällöstä ja ohjelmasta. Avoin kohtaamispaikka on
osallistujalle maksuton. Kahvitarjoilusta on vapaaehtoinen maksu. Terveydenhoitajan
vastaanotto on 09.00-10.00. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa ja vahvistaa
kotona asuvien ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Sydänyhdistyksen 15.1.2020
pidetyssä aloituspäivässä oli 12 osallistujaa.
Veijo Viljakaisen kuolinpesän omaisuus on luovutettu kunnalle Valtionkonttorin
päätöksellä vanhusten päivätoiminnan tukemiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus myöntää Veijo Viljakaisen rahastosta avustusta vanhusten
päivätoiminnan uuteen avoimeen kohtaamispaikkaan. Avustusta myönnetään
avoimen kohtaamispaikan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen vuodelle 2020
yhteensä 1000 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus myöntää Veijo Viljakaisen rahastosta avustusta vanhusten
päivätoiminnan uuteen avoimeen kohtaamispaikkaan. Avustusta myönnetään
avoimen kohtaamispaikan toiminnan kehittämiseen vuodelle 2020 yhteensä 1000
euroa.
Tiedoksi
Ikäihmisten päivätoiminta, Essote, Marja Iikkanen
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Kunnanhallitus, § 203,21.10.2019
Kunnanvaltuusto, § 40,28.10.2019
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 103,15.11.2019
Kunnanhallitus, § 242,02.12.2019
Kunnanvaltuusto, § 48,16.12.2019
Kunnanhallitus, § 6, 20.01.2020
§6
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kouluverkkoselvitykseen tehtyyn valitukseen
KNGDno-2019-741
Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Kangasniemen kunnanvaltuusto on käsitellyt syyskuussa 2019
talousarvioseminaarissaan Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia.
Kunnan taloutta rasittaa erityisesti kasvavat terveydenhuollon
kustannukset. Kangasniemen kunnan perusopetuksen oppilasennusteen vuosille
2019-2024 mukaan kunnan kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen
oppilasmäärät tulevat laskemaan lähivuosina jopa alle 20 oppilaaseen, mikä tarkoittaa
sitä, että opetuksen järjestäminen pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
vaikeutuu ja oppilaskohtaiset kustannukset nousevat merkittävästi. Kangasniemen
kouluverkkoa on tarkasteltu viimeksi 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys
vaihteli välillä 40-48 lasta. Vuosina 2013-2018 syntyvyys on ollut enää 29-38.
Tilastokeskuksen tämän vuoden väestöennusteen mukaan vuosina 2020-2029 syntyy
keskimäärin 20 lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän. Syntyvyys on
vähentynyt edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta.
Oppilasennuste liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin lisäksi, että pykälien §200-§203 käsittelyn jälkeen kunnan on syytä käynnistää
yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Kunnanhallitus päätti ottaa
asian ylimääräisenä pykälänä käsittelyyn.
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Kunnanvaltuusto, 28.10.2019, § 40
Liitteet

1 OPPILASENNUSTE 17.10.2019.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanvaltuustolle päättää, että muiden tasapainottamistoimenpiteiden ohella
Kangasniemen kunta käynnistää kouluverkkoselvityksen. Selvityksen tulee olla valmis
vuoden 2019 aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, 15.11.2019, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin, Päivi Paappanen
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi, mikko.nislin@kangasniemi.fi, paivi.
paappanen@kangasniemi.fi
toimistosihteeri
Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen esityksen mukaisesti käynnistää
kouluverkkoselvityksen maanantain 28.10.2019 kokouksessa. Tämän mukaisesti
kunnan neljälle kyläkoululle lähetettiin seuraavana päivänä 29.10. Wilman välityksellä
kouluverkkoa koskeva tiedote ja kyselylinkit, jotka sisälsivät oppilaiden ja huoltajien
sekä opettajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. Opettajien kyselyssä heitä
pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä pienessä koulussa nykyisen
opetussuunnitelman ja tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja
mahdollisesti vaikeaa pieni toimintaympäristö tuo tullessaan. Keskustan alakoulujen
opettajille ja huoltajille lähetettiin vielä erillinen tiedote asiasta ja sen mahdollisista
vaikutuksista keskustan koulujen toimintaan. Kysely on tehty myös oppilashuollon
edustajille.
Taloudellisten vaikutusten osalta on valmistelussa koulukohtaisten kustannusten
laskenta. Lisäksi kaikilla neljällä kyläkoululla järjestetään viikolla 47 tilaisuudet, joissa
on kunnan edustajina paikalla alakoulujen rehtori, varhaiskasvatusjohtaja sekä
hallintopäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kuulee kouluverkon tämän hetkiset selvitykset ja
merkitsee ne tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 02.12.2019, § 242
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Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Nislin, Sari Linturi-Sahlman
mikko.nislin@kangasniemi.fi, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys 2019.pdf
Kouluverkkoselvitystä on valmisteltu laajana virkamiestyönä. Sen tekemiseen ovat
osallistuneet viranhaltijat kaikilta hallinnon aloilta ja sen toteutuksessa on kuultu
henkilöstöjärjestöjä. Tarkoituksena on ollut saada mahdollisimman laaja kuva
kouluverkon nykytilasta ja vaikutuksista sen mahdolliseen supistamiseen.
Kouluverkkoselvityksessä on kuultu oppilaita, vanhempia, opettajia, kyläyhdistyksiä
sekä oppilashuollon ammattilaisia. Selvityksessä on tiivistelmä lapsivaikutusten
arvioinnista ja kuulemisten tuloksista.
Lisäksi selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien
vuosien oppilasennusteista, koulujen kustannuslaskelmista ja koulurakennusten
kuntoselvitykset. Selvitys ottaa kantaa siihen, että kouluverkkoa supistetaan ja
supistamisesta aiheutuvat oppilasmäärien muutokset pystytään huomioimaan
keskustan kouluissa. Lisäksi oppilaskohtaiset vaikutukset koulukuljetuksiin on
selvitetty. Lisäksi kouluverkkoselvitys ottaa kantaa koululaisten iltapäivätoiminnan ja
varhaiskasvatuksen nykytilanteeseen ja mahdollisten koulujen lakkautumisten
vaikutuksen niiden järjestämiseen.
Oppilasennusteen ja tehtyjen selvitysten perusteella kyläkouluista ainoastaan Koittilan
koulu tulee jatkamaan lähivuosina elinvoimaisena. Selvitystyön perusteella esitetään
kouluverkon supistamista ja Otto Mannisen sekä Äkryn koulujen sulkemista ensi
syksynä. Vuojalahden koulun oppilasennusteet ovat myös laskevat, mutta selvityksen
kokonaistarkastelun perusteella ei sen sulkemista tulla tässä vaiheessa
esittämään. Päätösesitys viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020
talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että
1. se hyväksyy tehdyn kouluverkkoselvityksen ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi ja
2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

Päätös
Mikko Nislin toimi asiantuntijana asian esittelyssä ja poistui kokouksesta klo 15:28.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 16.12.2019, § 48
Liitteet

1 Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys 2019.pdf
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Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus
1. esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja
2. esittää edelleen kunnanvaltuustolle Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.
Äänestykset
JAA kunnanhallituksen tekemä pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys.
Jaa
Timo Seppälä
Tapio Viljanen
Sari Leskinen
Tiina Väisänen
Tuula Vornanen
Arja-Liisa Kuparinen
Tommi Vehmala
Tuomo Janhunen
Juhani Raatikainen
Kari Luukkainen
Sulo Hämäläinen
Eija Kuitunen
Rauni Pietarinen
Markku Kuusjärvi
Tapani Nykänen
Arto Tommola
Hannu Tiihonen
Hannu Tiusanen
Tuula Paavilainen
Matti Tulla
Ei
Kari Synberg
Maisa Juntunen
Simo Hokkanen
Marjo Heikkinen
Petri Pylvänäinen
Suvi Tiihonen
Tyhjä
Roope Pylvänäinen
Päätös
Maisa Juntunen esitti Vihreiden ryhmäesityksenä:
1. että selvitys palautetaan valmisteluun niin, että se täydennetään selvityksellä
varhaiskasvatuksen tilanteesta ja kirkonkylän koulujen lapsivaikutusarvioilla sekä
kirkonkylän koulutilojen kunnon selvityksellä ja
2. että Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisasia käsitellään selvityksen
täydentymisen jälkeen.
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Simo Hokkanen ja Kari Synberg kannattivat esitystä.
Koska on tehty ryhmäesitys, suoritetaan äänestys. JAA kunnanhallituksen tekemä
pohjaesitys ja EI Vihreiden ryhmäesitys. Äänin JAA 20 ja EI 6, TYHJÄ 1, hyväksyttiin
kunnanhallituksen tekemä pohjaehdotus.
Maisa Juntunen, Marjo Heikkinen ja Suvi Tiihonen jättivät eriävän mielipiteen. SImo
Hokkanen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen.

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman, Mikko Nislin
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Valitus hallinto-oikeuteen kouluverkkoselvityksestä 10.1.2020.pdf
Ei vielä julkinen, EU tietosuoja-asetus
2 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeus 20.1.2020.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 hallinto-oikeuden vastineen liitteet 20.1.2020.pdf
Ei vielä julkinen, EU tietosuoja-asetus
Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää kirjeellään 10.1.2020 Dnro: 00052/20/2299
Kangasniemen kunnanhallitukselta lausuntoa 9.1.2019 tehtyyn valitukseen
Kangasniemen kunnanvaltuuston päätöksestä 16.12.2019 § 48 Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741.
Itä-Suomen hallinto-oikeus kehottaa kunnanhallitusta
1) antamaan lausuntonsa asiassa, tai mikäli se kunnan hallintosäännön mukaan on
tarpeen, hankkimaan valtuuston lausunnon ja
2) liittämään asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat
asiakirjat.
Valituksessaan valittajat vaativat kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista, koska 1)
Kangasniemen kouluverkkoselvitys 2019 ei ole hallintolain vaatimusten mukainen eli
tarpeeksi perusteellinen, 2) Kouluverkkoselvitys jätti varhaiskasvatuksen huomiotta, 3)
Kouluverkkoselvitys ei kattanut kaikkia Kangasniemen kouluja, 4)
Kouluverkkoselvityksestä ei järjestetty asianmukaista tiedottamista eikä tarjottu
vaikutusmahdollisuutta kuntalaisille kaikille avoimen kuulemistilaisuuden muodossa.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirje liitteineen sekä kunnan lausuntoluonnos ovat
liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että se antaa Itä-Suomen halinto-oikeudelle liitteenä olevan
lausunnon kunnanvaltuuston 16.12.2019 tekemään päätökseen § 48
Kouluverkkoselvitys tehdyn valituksen johdosta.
Päätös
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Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kunta tekee valituksen
tekijöiden esittämät riittävät lapsivaikutusarvioinnit ja viittaa samalla valtuustolle
tekemäänsä eriävään mielipiteeseen valtuuston kokouksessa 16.12.2019. Esitystä ei
kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Itä-Suomen hallinto-oikeus
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§7
Viestinnän pelisäännöt 2020
KNGDno-2020-1
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Viestinnän pelisäännöt_Kangasniemi_20012020_KH-korjauksin.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vuoden 2019 talousarviossa on hallintopalveluiden toiminnallisena tavoitteena
viestinnän uudistaminen ja siten uusi viestintästrategia.
Valmistelun tuloksena on syntynyt Kangasniemen kunnan viestinnän pelisäännöt.
Valmistelutyö lähti liikkeelle BDO Oy:n asiantuntijoiden laatiman tukirungon kautta.
Tukirungon avulla erilaiset näkökulmat ja asiakokonaisuudet on tullut huomioiduksi
mahdollisimman hyvin. Valmistelun pohjana on käytetty mm. Kuntaliiton julkaisemaa
kuntaviestinnän opasta. Asiaa on valmisteltu johtoryhmässä ja viestinnän
peruslähtökohtia kuten viestinnän tavoitteita on käyty ryhmätöinä myös
valtuustoseminaarissa 8.5.2019.
Viestintä on mitä suuremmassa määrin strateginen toiminto myös kunnassa.
Viestinnän pelisäännöt ohjaavat viestintätoimintoja eli ne ovat toiminta- ja
käyttäytymisohjeita sekä toimintatapoja, joihin yhteisö on sitoutunut.
Ohjaa kunnan viestintää.
Auttaa viestinnän käytännön suunnittelussa sekä viestintää tehdessä.
Auttaa huomioimaan eri viestintäkanavat sekä yhteistyö- ja kohderyhmät.
Kuvaa, miten vastuu viestinnästä jakautuu organisaatiossa ja mitä
viestintärooleja organisaatiosta löytyy.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy Kangasniemen kunnan viestinnän pelisäännöt ja edellyttää,
että kunnan viestintätoimintoja ja toimintatapoja tulee kehittää niiden pohjalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstö, valtuusto

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020
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Kunnanhallitus, § 118,20.05.2019
Kunnanhallitus, § 8, 20.01.2020
§8
Kangasniemen Vuokrataloille myönnetty laina
KNGDno-2017-82
Kunnanhallitus, 20.05.2019, § 118
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on 84.4.2019 pitämässään kokouksessa
keskustellut Kangasniemen Vuokratalojen heikosta taloudellisesta tilanteesta. Tyhjien
asuntojen määrä on suuri ja se vaikeuttaa huomattavasti yhtiön asioiden hoitoa ja jo
pelkästään pakollisten vuosittaisten korjausten suorittamista ja muiden lainojen
maksua.
Lisälainanoton välttämiseksi Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallitus on päättänyt
pyytää Kangasniemen kunnalta lyhennysvapaata vuoden 2019 lainanlyhennyksistä.
Kangasniemen kunnan lainojen lyhennysten määrä vuonna 2019 on 69.961,27 €.
Ehdotus
Esittelijä: Tapani Nykänen
Kunnanhallitus päättää myöntää Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle lyhennysvapaata
vuoden 2019 lainanlyhennyksestä.
Päätös
Tapio Viljanen ja Risto Nylund ilmoittivat esteellisyytensä yhteisöjääveinä ja poistuivat
kokouksesta pykälän 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.
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Vuokratalojen esitys 27.12.2019.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020
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Kangasniemen kunnan Kangasniemen Vuokratalot Oy:lle myöntämä 100 000 euron
laina on erääntynyt kokonaan maksettavaksi 31.12.2019. Kangasniemen
Vuokratalojen hallitus on päättänyt pyytää kunnalta, että laina muutettaisiin
avustukseksi tai vaihtoehtoisesti sille myönnettäisiin kahden vuoden jatkoaika. Lainaa
on jo aiemmin lykätty useita kertoja. Pitkään jatkuneessa huonossa taloudellisessa
tilanteessa on selvää, että lainaa ei pystytä maksamaan takaisin.
Ehdotus
Esittelijä: Tapani Nykänen
Kunnanhallitus päättää siirtää Kangasniemen Vuokratalot Oy:n kertalyhenteisen 100
000 euron lainan takaisinmaksun eräpäivää 31.12.2021 asti.
Päätös
Tapio Viljanen, Markku Kuusjärvi ja Risto Nylund ilmoittivat esteellisyytensä
yhteisöjääveinä ja poistuivat kokouksesta pykälän 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
Markku Kuusjärvi, Tapio Viljanen, Risto Nylund
Tiedoksi
Kangasniemen Vuokratalot Oy, Marja Iikkanen

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020
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§9
Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hankkeen ohjausryhmä
KNGDno-2018-526
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke (EAKR) on käynnistynyt marraskuun
alussa. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastotyötä Mikkelin seudun kunnissa, lisätä
kuntien tietoisuutta eri toimintojen ilmastovaikutuksista ja kannustaa kuntia
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja vähähiilisyyttä edistäviin kokeiluihin
tarjoamalla tietoa hyvistä käytännöistä ja rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa
laaditaan kunnille yhteistyössä viranhaltijoiden, kuntien liikelaitosten, päättäjien ja
sidosryhmien kanssa ilmasto- ja energiaohjelmat, jotka luovat suuntaviivat kuntien
ilmastotyölle pitkälle tulevaisuuteen.
Hanke toteutetaan Mikkelin seutukunnissa vuosien 2019-2021 aikana. Kuntien
rahoitusosuus hankkeelle tulee Mikkelin seudun kehityshankerahastolta. Lisäksi
hanketta rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy ja Metsäsairila Oy.
Hankkeessa mukana olevia kuntia pyydetään nimeämään tammikuun 2020 aikana
kunnan edustaja sekä varahenkilö hankkeen ohjausryhmään. Pyyntö ohjausryhmän
jäsenen nimeämisestä lähetetään kunnanhallituksille / kaupunginhallitukselle.
Ohjausryhmän jäsen voi olla johtava viranhaltija tai muu kunnan sopimaksi katsoma
henkilö. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana 3-4 kertaa.
Tällä hetkellä ohjausryhmässä ovat mukana toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen (Suur-
Savon Sähkö), liiketoimintajohtaja Jukka Eestilä (ESE) ja toimitusjohtaja Sami Hirvonen
(Metsä-Sairila) sekä rahoittajien edustajina ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-
Savon maakuntaliitosta ja kehityspäällikkö Aki Kauranen Mikkelin seudun
kehityshankerahastosta.
Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kangasniemen kunta nimeää kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään tekninen
johtaja Mikko Korhosen ja varahenkilöksi kunnan rakennusmestari Kalle Mannisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, valitut

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020
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§ 10
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/CaseM
elinkeinoasiamies
Yleispäätös:
§ 2 Kehittämistuki 2019/Kuntohoitaja Ritva Hämäläinen, 09.01.2020
§ 67 Kehittämistuki 2019/Sepon Konttori, 19.12.2019
§ 68 Kyläavustus 2019/Hokan seudun kyläyhdistys ry, 19.12.2019
hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kirjaston kirjahankinnat vuonna 2020, 19.12.2019
Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:
§ 1 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / xxxxxxxxxx, 14.01.2020
§ 30 Määrä- ja osa-aikainen kirjastovirkailija / xxxxxxxxxx, 19.12.2019
kunnanjohtaja
§ 1 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan sijaisuusjärjestelyt, 15.01.2020
§ 2 Siviilipalvelus / xxxxxxxxxx, 15.01.2020
Yleispäätös:
§ 1 Mainossopimus Kangasniemi-ralliin 15.2.2020, 07.01.2020
talouspäällikkö
§ 1 Kuntatodistusten hyväksyminen/Kuntarahoitus Oy, 15.01.2020
§ 16 Kuntatodistukset Kuntarahoitus Oy:ltä, 13.12.2019
§ 17 Kuntatodistusten hyväksyminen, 20.12.2019
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa elinkeinoasiamiehen, hallintopäällikön,
kunnanjohtajan ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 13.12.2019-15.1.2020 ja
päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020
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§ 11
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus / HRM
KNGDno-2020-9
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Viranhaltijapäätösluettelo HRM 15.1.2020 KH.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa kunnanjohtajan, hallintopäällikön ja
talouspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 13.12.2019-15.1.2020 ja päättää, ettei se
käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

§ 12
Muut asiat
KNGDno-2020-20
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kangasniemen Yrittäjät ryn kannanotto.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kunnanhallitukselle tuodaan kokoukseen tiedoksi seuraavat asiat:
Kangasniemen yrittäjät ry:n kannanotto
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee muut asiat tiedokseen.
Päätös
Merkittiin muut asiat tiedoksi.
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Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020
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Muutoksenhakukielto
§6, §9, §11, §12
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Kangasniemi
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
20.01.2020
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Oikaisuvaatimus
§3, §4, §5, §7, §8
Oikaisuvaatimusohje
Kunnanhallituksen päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Kangasniemen kunta
Kunnanhallitus
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
Oikaisun voi lähettää myös faxilla 015 7801 292 tai sähköpostilla
kirjaamo@kangasniemi.fi.
Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen
tietoturvallisuudesta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00
mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

