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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.06.2020

08.06.2020

Tuula Paavilainen

Simo Hokkanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 11.6.2020
11.06.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ehdotus
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä
ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja tiistaina 9.6.2020.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Paavilainen ja Simo Hokkanen.
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Kunnanhallitus, § 91,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 11, 08.06.2020
§ 11
Eroilmoitus luottamustehtävästä
KNGDno-2017-64
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Mika Laitinen on 6.5.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut, että hän hakee
eroa Kangasniemen kunnan luottamustoimista paikkakunnalta muuton johdosta
6.5.2020 alkaen.
Mika Laitinen hakee eroa:
1) Kangasniemen kunnanvaltuustosta valtuutetun tehtävästä
2) Kunnanhallituksen jäsenen tehtävästä
3) Kangasniemen vuokratalojen hallituksen varajäsenen tehtävästä
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1) Kunnanhallitus
a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen
tehtävästä ja
b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n varajäsenen jäljellä olevalle
toimikaudelleen ja
2) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Hanna Lamminen ja
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
1) Kunnanhallitus päätti, että se
a) myöntää Mika Laitiselle eron Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen
varajäsenen tehtävästä ja
b) valitsee Kangasniemen Vuokratalot Oy:n hallituksen varajäseneksi Tuomo Janhusen
jäljellä olevalle toimikaudelleen ja
2) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se
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a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Hanna Lamminen ja
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 11
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Mika Laitiselle kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Vihreiden valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Suvi Tiihonen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Hanna Lamminen ja
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
a) Päätösehdotus hyväksyttiin.
b) Päätösehdotus hyväksyttiin.
c) Vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustolle, että valtuusto:
- Valitsee kunnanhallituksen jäseneksi Maisa Juntusen ja tälle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Suvi Tiihosen.
- Samalla valitsee Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan jäseneksi Maisa Juntusen tilalle
Hanna Lammisen ja tälle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marjo Heikkisen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
valitut, Mika Laitinen, Suvi Tiihonen, Hanna Lamminen, palkanlaskenta
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Kunnanvaltuusto, § 4,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 90,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 12, 08.06.2020
§ 12
Kunnanhallituksen jäsenen valinta jäljellä olevalle vaalikaudelle
KNGDno-2017-64
Kunnanvaltuusto, 02.03.2020, § 4
Ehdotus
Esittelijä: Tommi Vehmala
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
a) myöntää eron Timo Seppälälle kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksen jäsenen
tehtävästä ja rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävästä ja
b) toteaa, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän
ensimmäinen varavaltuutettu Sirpa Sappinen, jolloin ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
nousee Ismo Manninen.
c) valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä
olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
d) valitsee Kari Luukkaiselle henkilökohtaisen varajäsenen rakennuslupajaostoon
jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti päätösehdotuksen kohdittain seuraavasti:
1) päätösehdotus hyväksyttiin
2) päätösehdotus hyväksyttiin
3) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä, että asia jätetään pöydälle.
Kunnanvaltuusto hyväksyi tehdyn ehdotuksen.
4) Arto Tommola esitti keskustan ryhmäesityksenä Ilkka Tanttua rakennuslupajaoston
jäsenen Kari Luukkaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi
tehdyn ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.3.2020 § 4 myönnettyään eron
kunnanvaltuutettu Timo Seppälälle, että se jättää pöydälle valinnan kunnanhallituksen
jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen valinnasta jäljellä olevalle
vaalikaudelle 2017-2021.
Ehdotus
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Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 12
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja tälle henkilökohtaisen
varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevalle vaalikaudelle 2017-2021.
Päätös
Hannu Tiusanen esitti keskustan ryhmäesityksenä, että kunnanhallituksen jäseneksi
valitaan Roope Pylvänäinen ja hänelle varajäseneksi Tuomo Janhunen.
Tiedoksi
valitut, palkanlaskenta
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Yhteistyöryhmä, § 15,24.03.2020
Kunnanhallitus, § 52,06.04.2020
Kunnanvaltuusto, § 13, 08.06.2020
§ 13
Henkilöstöraportti 2019
KNGDno-2020-243
Yhteistyöryhmä, 24.03.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunnan vuoden 2019 henkilöstöraportti esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
YTR käsittelee henkilöstöraportin ja esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
vuoden 2019 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi
tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 06.04.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 henkilöstöraportti 2019 KH.pdf
Kunnan vuoden 2019 henkilöstöraportti on liitteenä 1. Raportti on käsitelty YTR:n
kokouksessa 24.3.2020 ja yhteistyöryhmä esittää kunnanhallitukselle sen
hyväksymistä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja vie sen edelleen
kunnanvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 13
Valmistelija / lisätiedot:
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Pöytäkirja
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Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 henkilöstöraportti 2019 KH.pdf
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin 2019 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 51,06.04.2020
Kunnanvaltuusto, § 14, 08.06.2020
§ 14
Tilinpäätös 2019
KNGDno-2020-31
Kunnanhallitus, 06.04.2020, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TASEKIRJA_2019
Kangasniemen kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut. Kuntalain 113 §:n
mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase
sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kangasniemen kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee
kuntalain 114 §:n mukaisesti laatia ja siällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista
toimenpiteistä. Vuoden 2019 tilinpäätös on 828.654,58 euroa alijäämäinen, joka
aiheutui kasvaneista Essote ky:lle maksettavista kuntamaksuosuuksista sekä
verotulojen kertymävajeesta. Alijäämä sisältää Essote ky:n erikoissairaanhoidon
alijäämästä kunnan osuuden 212.564 euroa, josta tehty taseeseen pakollinen varaus.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 5,2 milj.
euroa. Kuntakonsernin tulos on 1,5 milj. alijäämäinen, konsernin taseessa on
kertynyttä alijäämää 2,4 milj. euroa.
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottoja kirjattiin 5,5 milj euroa, joista
ulkoisia toimintatuottoja on 3,0 milj euroa. Toimintakuluja tilinpäätöksessä on 41,7
milj euroa ja näistä ulkoisia kuluja 39,2 milj euroa. Henkilöstömenot ovat
tilinpäätöksen mukaan 8,2 milj euroa, jossa alitusta talousarvioon on 0,1 milj euroa.
Asiakaspalvelun ostot Essote Ky:ltä on tilinpäätöksen mukaan 24,3 milj. euroa.
Valtuuston myöntämän 2,0 milj lisämäärärahan jälkeen asiakaspalvelun ostot Essote
ky:ltä jäivät 0,6 milj euroa alle talousarvion, kasvua edelliseen vuoteen on 0,5 milj.
euroa.
Toimintakatteeksi muodostui 36,2 milj. euroa, joka on n. 0,8 milj. euroa heikompi kuin
tilinpäätöksessä 2018.
Verotuloja tilitetty kunnalle v. 2019 yhteensä 18,5 milj., joka on alle budjetin 0,3 milj. ja
0,5 milj enemmän kuin v. 2018. Valtionosuuksia kirjattiin tilinpäätökseen 18,4 milj, 0,2
milj yli budjetoidun ja 0,3 milj euroa enemmän kuin v. 2018. Verorahoitus yhteensä on
36,9 milj, jossa kasvua n. 0,7 milj. vuoteen 2018.
Vuosikatteeksi tilinpäätökseen on muodostunut 0,8 milj. euroa, 157 euroa asukasta
kohti. Vuosikate ei riitä kattamaan 1,7 milj. poistoja.
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Vuonna 2019 on tehty investointeja 1,1 milj. eurolla. Kunnan lainamäärä on 21,7
milj. asukasta kohti 4.057 euroa. Kuntakonsernin lainamäärä on 30,8 milj., asukasta
kohti 5.749 euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnahallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 828.654,58 euroa
siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille
2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelujen jälkeen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
4. sallii, että tarvittaessa voidaan vielä tehdä teknisiä muutoksia ennen
kunnanvaltuuston käsittelyä ilman, että siitä kunnanhallituksen tarvitsee erikseen
päättää.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 14
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 TASEKIRJA_2019_allekirjoitettu.pdf
Ehdotus
Kunnahallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 828.654,58
euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- ja alijäämätilille
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 26,19.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 15, 08.06.2020
§ 15
Arviointikertomus 2019
KNGDno-2020-32
Tarkastuslautakunta, 19.05.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019_19052020.doc
jatkoa 14.5.2020 § 21
--------
Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 2.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2019 annettavasta arviointikertomuksesta.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta
2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää
kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään
kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan
lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 15
Valmistelija / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019_allekirjoitettu.pdf
Ehdotus
Tarkastuslautakunta on hyväksynyt liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta
2019 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää
kunnanvaltuustolle, että kertomuksen tummennetuista kohdista pyydetään
kunnanhallitusta antamaan tarpeelliset selvitykset. Selvitykset pyydetään antamaan
lokakuun 2020 loppuun mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tarkastuslautakunta, § 19,14.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 16, 08.06.2020
§ 16
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
KNGDno-2018-443
Tarkastuslautakunta, 14.05.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,
tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä
muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto
päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus
ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto
päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun
mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti.
Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Aki Rusanen ja
tarkastaja Eija Susitaival 6-7.5.2020. Lisäksi konsernitiloinpäätöksen tarkastukseen on
osallistunut HT Antti Kärkkäinen. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja
tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2019
tilintarkastuskertomus.
Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 2. (lähetetään myöhemmin)
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
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Tilintarkastuskertomus merkitään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi ja
saatetaan se edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 16
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus_2019_allekirjoitettu.pdf
Ehdotus
Tarkastuslautakunta:
Kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2019 tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Tarkastuslautakunta, § 20,14.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 17, 08.06.2020
§ 17
Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019
KNGDno-2020-31
Tarkastuslautakunta, 14.05.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Aki Rusanen
aki.rusanen@bdo.fi
Kangasniemen kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 käsitellyt kunnan vuoden
2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on esitelty lautakunnalle 25.3.2020 pidetyssä
kokouksessa. Tilintarkastaja on 14.5.2020 antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2019.
Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutusta tilivelvollisia kohtaan. (ennakoitu)
Ehdotus
Esittelijä: Matti Tulla
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös
hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –
31.12.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 17
Liitteet

1 Vuoden 2019 tilinpäätöksen tarkastusraportti.pdf
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös
hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –
31.12.2019.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 89,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 18, 08.06.2020
§ 18
Valtuustoaloitteet ja kuntalaisadressi 2019
KNGDno-2018-243
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Valtuustoaloite Vornanen.pdf
2 Valtuustoaloite vihreät.pdf
Hallintosäännön 116 § Valtuutettujen aloitteet:
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään
lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloitteet 2019 ja niiden toimenpiteet
Vuonna 2019 annettiin kaksi valtuustoaloitetta.
18.2.2019 Tuula Vornasen aloite Attendon yhteistyön keskeyttämiseksi
Tuula Vornasen esitti aloitteessa, että yhteistyö keskeytettäisiin Attendon kanssa ns.
vanhainkodin alueella. Kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Attendon kanssa, johon
perustuen on myös myöntänyt alueelle rakennusluvan, tehnyt alueesta
vuokrasopimuksen sekä allekirjoittanut kauppakirjan vanhainkodin rakennuksesta
Attendon kanssa. Näin ollen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2019 § 13
päättänyt, että valtuustoaloitteen käsittelyn jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista ja
että sen voidaan katsoa olevan loppuunkäsitelty.
18.2.2019 Kangasniemen Vihreät valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
rajauksen poistamisesta
Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 18.2.2019 varhaiskasvatuksen
subjektiivisen rajauksen poistamisesta sekä ryhmäkokojen palauttamista vuoden 2016
tasolle.
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1. Varhaiskasvatuksen mahdollisuus subjektiivisen hoidon rajaukseen 20 tuntia
/viikko päättyy 31.7.2020. Varhaiskasvatuslakiin 12 § tehty muutos 1395/2019
tulee voimaan 1.8.2020.
12 § (19.12.2019/1395) Oikeus varhaiskasvatukseen
Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi ennen
perusopetuslaissa tarkoitetun oppivelvollisuuden alkamista saa varhaiskasvatusta 1 §:
n 2 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti sen ajan päätyttyä, jolta voidaan suorittaa
sairausvakuutuslaissa tarkoitettua äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista
vanhempainrahaa. Varhaiskasvatusta ei kuitenkaan ole järjestettävä aikana, jolta
voidaan suorittaa sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua äitiys-
ja vanhempainrahakauden ulkopuolella maksettavaa isyysrahaa.
Jos lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu
perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet
saavuttavaan toimintaan taikka perusopetukseen, varhaiskasvatusta järjestetään
täydentävästi.
2. Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä
suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä
kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia,
jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä. Nykyinen suhdeluku, 1/8, on
ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020.
Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan 1.8.2020 alkaen toiminnassa
huomioon muutos varhaiskasvatuslaissa 12 § (19.12.2019/1395) ja valtioneuvoston
1.8.2020 voimaan astuva muutos päiväkotien henkilöstön ja lasten välisessä
suhdeluvussa.
Kuntalaisadressi 2019
16.12.2019 Vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laakentamiseksi: Sisäilma ja
oppimisympäristöjen turvallisuus
Ennen kunnanvaltuuston kokousta 16.12.2019 kunnanvaltuuston puheenjohtajalle
luovutettiin www.adressi.comissa ollut kuntalaisadressi, jonka ovat allekirjoittaneet
179 henkilöä, joista 111 on ilmoittanut paikkakunnakseen Kangasniemen.
Kuntalain 23 §:n mukaisesti kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 1 momentissa
tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia
on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 2 %
vuoden 2019 Kangasniemen kunnan väkiluvun mukaan on 107,2 asukasta. Lisäksi
palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa
asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kangasniemen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt
hyväksyä kouluverkkoselvityksen ja Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen
syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätös on
hallinnollisesti kesken päätöksestä tehdyn kunnallisvalituksen johdosta. Ennen
hallinto-oikeuden päätöstä asiassa, ei kunta ota asiaa uudelleenkäsiteltäväksi. Kun
hallinto-oikeuden päätös saadaan, asiaa tarkastellaan mahdollisesti uudelleen.
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Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019
valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet
loppuunkäsitellyiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 18
Liitteet

1 Valtuustoaloite Vornanen.pdf
2 Valtuustoaloite vihreät.pdf
3 adressi vetoomus Kangasniemen kouluverkkoselvityksen laajentamiseksi.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019
valtuustoaloitteiden sekä kuntalaisadressin tilanteen ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet ja että valtuusto katsoo vuonna 2019 tehdyt valtuustoaloitteet
loppuunkäsitellyiksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 85,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 19, 08.06.2020
§ 19
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020 / Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
KNGDno-2019-706
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 tuloslask042020Khall180520.pdf
2 Vastuualueet042020tot04.pdf
3 OVKhuhti2020.docx
Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talouden vastuualueraportti tulee viedä
kunnanvaltuustoon kolmannesvuosittain 30.4., 31.8. ja 31.12.
Laskennallinen käyttöaste 30.4. saa olla 33,3 % ja palkkojen osalta 31,5 % huomioiden
heinäkuussa maksettavat lomarahat.
Huhtikuun toteumavertailun mukaan toimintatuottoja on kertynyt lähes budjetin
mukaisesti 1 735 t€ (32,9 %).
Toimintakuluja on kirjattu 12 965 t€ (30,8 %). Käyttö on alle budjetoidun, mutta
koronaepidemiasta aiheutuvien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvu tälle
vuodelle on huomattava, joten menopaineet tulevat näkymään myöhemmin.
Palkkojen käyttöaste on 31 %, eli juuri budjetin mukainen, joten tulevat kunta-alan
palkkaratkaisut tulevat ylittämään budjetin.
Vähäisiä vastuualueylityksiä esiintyy, mutta lautakuntatasolla menot ovat budjetin
mukaiset.
Verotuloja on kertynyt 30.4. mennessä 6 421 t€, (33 %) budjetin mukaisesti, mutta
Kuntaliiton ennuste tälle vuodelle on koronaepidemiasta johtuen n. 1,5 mij. €
vähemmän kuin on budjetoitu. Valtionosuuksia on kirjattu 6 241 t€, (33,3 %) ja koko
vuoden osalta valtionosuuksiin on tulovaltiolssa valtion kompensaatio
veroperustemuutoksista johtuen 461 t€, joka peritään 4,6 %:n korolla takaisin v. 2021.
Koko verorahoitus jäänee n. 1 milj euroa alle budjetoidun.
Vuosikatteeksi muodostuu 1 433 t€, poistoja huhtikuun loppuun mennessä kirjaantuu
560 t€, joten ylijäämäksi muodostuu 30.4. tilanteessa n. 870 t€, mutta yllä mainitut
talouden epävarmuustekijät vaikeuttavat ennustettavuutta.
Esityslistan liitteenä on talouden toteumavertailu, vastuualueraportti ja toiminnallisten
tavoitteiden totetuminen 1.1.-30.4.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020 ja esittää sen
edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
käsittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 tuloslask042020Khall180520.pdf
2 Vastuualueet042020tot04.pdf
3 OVKhuhti2020.docx
Ehdotus
Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.4.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 100,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 20, 08.06.2020
§ 20
Kouluverkkoselvitys
KNGDno-2019-741
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 100
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 48 päättänyt, että se hyväksyy
tehdyn kouluverkkoselvityksen ja hyväksyy Otto Mannisen ja Äkryn koulujen
lakkauttamista syksystä 2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä.
Päätöksestä tehty valitus on käsitelty Itä-Suomen Hallinto-oikeudessa 13.5.2020,
päätösnumero 20/0232/2. Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut
kunnanvaltuuston päätöksen.
Päätöksessään hallinto-oikeus on oikeudellisessa arvioinnissa todennut seuraavaa:
Valtuuston valituksenalainen päätös ei ole koskenut koulujen oppilaiden, oppilaiden
vanhempien tai perhepäivähoitopaikka Pikkuväen hoitolasten taikka yrittäjän oikeutta
tai velvollisuutta hallintolaissa tarkoitetulla tavalla. Heitä ei näin ollen ole pidettävä
valtuuston päätöksellään hyväksymässä asiassa hallintolain 11 §:ssä tarkoitettuina
asianosaisina eikä heille ole mainitun lain 34 §:n mukaisesti tullut varata tilaisuutta
tulla asiassa kuulluksi.
Kuntalain 22 §:ssä säädettyjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien laajuus ja
tavat ovat kunnan harkinnassa. Kuntalain säännös asettaa kun nalle yleisen
velvollisuuden huolehtia osallistumisen mahdollistamisesta, mutta ei sellaista
yksittäisen asian käsittelyä koskevaa menettelyvaatimusta, jonka laiminlyöminen voisi
johtaa asiassa tehdyn päätöksen kumoamiseen. Hallintolain 41 § puolestaan sisältää
yksityiskohtaisemman velvollisuuden tiedottaa asian vireillä olosta silloin, kun asian
ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön,
työntekoon tai muihin oloihin.
Koulujen lakkauttamisella voi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla hallintolain
41 §:n I momentissa tarkoitettu huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten
oloihin. Asian valmistelussa on siten pitänyt varata tällaisille henkilöille tilaisuus saada
tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.
Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta on ilmoitettava asian
merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Vaikuttamismahdollisuuksien
varaamista arvioitaessa on otettava huomioon kuntalaisten tiedon saantioikeus ja
vaikuttamismahdollisuudet kaikkien lakkautusuhan alla ole vien koulujen osalta.
Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvitys on koskenut Kangasniemen neljää
kyläkoulua, mistä syystä kuntalaisilla on ollut asiassa korostunut tarve saada tietoja
asian valmistelusta sekä mahdollisuudestaan vaikuttaa siihen. Asian vireilläolosta
ilmoittaminen yksinomaan kyläyhdistysten yhdyshenkilöille sähköpostitse ja koulujen
oppilaiden vanhemmille sekä opettajille koulujen sisäistä oppilashallintojärjestelmää
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käyttäen ei ole ollut riittävää. Kunnanhallituksen lausunnon mukaan asiasta on
julkaistu artikkeleita Kangasniemen kunnallislehdessä ja maakunnallisissa
päälehdissä, ja asiasta on lisäksi jaettu informaatiota sosiaalisen median kautta.
Hallinto-oikeudelle ei ole kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä kyseisestä
kirjoittelusta. Asian valmistelu on esitetyn selvityksen perusteella edennyt hyvin
nopeasti. Kunta ei ole osoittanut, että asiasta olisi käyty julkisuudessa niin laajasti
keskustelua, että osallisilla olisi tosiasiassa ollut mahdollisuudet saada tietoja asian
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä. Esitetyn selvityksen
perusteella ei voida varmistua siitä, että kouluverkkoselvityksen kohteena olevien
kyläkoulujen lakkauttamisuhka on ollut kuntalaisten yleisessä tiedossa. Asian
vireilläolosta ilmoittaminen ei siten ole ollut asiassa ilmeisen tarpeetonta.
Asian vireilläolosta ilmoitettaessa on mainittava, mistä asiassa on kysymys ja
minkälaisia vaikutuksia asialla saattaa olla. Koulujen oppilaiden huoltajille sekä
kyläyhdistysten yhdistysten edustajille toimitetut ilmoitukset kouluverkkoselvityksen
vireilläolosta ovat olleet puutteellisia, koska niissä ei ole selkeästi ilmoitettu, että
kouluverkkoselvityksessä ja kouluverkkokiertueessa on kysymys selvityksessä mukana
olevien kyläkoulujen määrän supistamisesta eli jonkun tai joidenkin koulujen
lakkauttamisesta. Kouluilla järjestettyihin tilaisuuksiin ei ole lähetetty erillisiä kutsuja,
eikä tilaisuuksista ole laadittu pöytäkirjoja tai muitakaan muistiinpanoja. Ilmoitus
tilaisuuksista on lähetetty vain päivä sen jälkeen, kun valtuusto oli päättänyt
kouluverkkoselvitystyön käynnistämisestä. Valmistunut kouluverkkoselvitys, jossa on
otettu kantaa kouluverkon supistamiseen, on valittajien mukaan esitelty valtuustolle
talousarvioseminaarissa vasta kouluilla järjestettyjen tilaisuuksien jälkeen. Asiassa on
näin ollen jäänyt epäselväksi se, millaisia tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja
tavoitteista koulujen tilaisuuksissa on ylipäänsä ollut asian keskeneräisyydestä
johtuen mahdollista antaa.
Koulujen lakkauttamista koskevan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien
käyttämisestä ei ole edellä lausutuin perustein ilmoitettu hallintolain 41 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla. Se seikka, että kouluilla järjestetyistä tilaisuuksista
sekä muista suoritetuista kyselyistä saatua selvitystä on sisällytetty kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi saatettuun koulu verkkoselvitykseen, ei ole korjannut asiaan osallisten
vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa olleita virheitä. Kunnanvaltuuston päätös
on siten syntynyt vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyömisen johdosta
virheellisessä järjestyksessä ja se on lainvastaisena kumottava.
Kunnanvaltuuston päätöksen tultua kumotuksi edellä mainitulla perusteella hallinto-
oikeus ei lausu enää muista valitusperusteista.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
1. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen
20/0232/2 ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kunnanvaltuuston tekemän
päätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua aloittaa kouluverkkoselvityksen
uudelleenvalmistelun. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden
esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa
Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen
oppilasmäärien rajoista ja siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan
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perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista.
Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020.
Päätös
Mikko Nislin, Mikko Korhonen ja Mirja Ursin toimivat asiantuntijoina tämän pykälän
käsittelyssä.
Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että kohtaa kaksi ei hyväksytä
tällaisena. Maisa Juntunen esitti kohdaksi 2: Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä
8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista nojaten päätetään, että jos
oppilasmäärä laskee koulussa alle 16 oppilaan selvitetään koulun jatkamisen
mahdollisuuksia. Esitystä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 20
Liitteet

1 Itä-Suomen hallinto-oikeus_päätös_13052020.pdf
Ehdotus
Kunnanhallituksen päätösehdotus
1. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen
20/0232/2 ja vie sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kunnanvaltuuston tekemän
päätöksen 16.12.2019 § 48 kumouduttua aloittaa kouluverkkoselvityksen
uudelleenvalmistelun. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden
esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan kantaa
Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen
oppilasmäärien rajoista ja siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan
perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista.
Asia valmistellaan kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kangasniemi
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.06.2020

2/2020

26 (35)

Kunnanhallitus, § 96,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 21, 08.06.2020
§ 21
Määräalan ostotarjous / 213-424-2-99
KNGDno-2020-319
Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Kartta_liite.pdf
Haarajoenniemessä sijaitsevan tilan Katajamäki 213-424-2-90 omistajat Matti ja Pirjo

Tiihonen ovat tehneet kunnalle ostotarjouksen 1000 m2:n suuruisesta määräalasta,
joka tulisi heidän kiinteistöönsä lisämaaksi. Lisämaan tarvetta on perusteltu mm. sillä
että tilan rantasaunalle ei ole oman tontin kautta järjestettävissä ajoneuvolla ajettavaa
kulkuyhteyttä huolto- ja pelastustietä varten maaston jyrkkyydestä johtuen ja lisämaa
mahdollistaisi myös mahdollisten uusien talousrakennusten rakentamisen.
Tarjoushinta on 2000 €, joka vastaa esim. viime vuosina Malloksen ranta-alueilla
toteutuneissa vesijättöjen lunastuksissa käytettyä tonttimaiden hintatasoa.
Puustoltaan alue on pääosin alle 10-vuotiasta mäntytaimikkoa.
Tarjouskirjelmä ja kartta liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy ostotarjouksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se
päättää myydä liitekartassa osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-424-2-99 kuuluvan
n. 1000 m2:n suuruisen määräalan Matti ja Pirjo Tiihoselle 2000 €:n kauppahinnalla.
Määräala on tarkoitettu lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan Katajamäki
213-424-2-90. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä
kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat
allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Määräalan ostotarjous_213-424-2-99.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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2 Kartta_liite.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa

osoitetun Haarajoenniemen tilaan 231-424-2-99 kuuluvan n. 1000 m2:n suuruisen
määräalan Matti ja Pirjo Tiihoselle 2000 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu
lisämaaksi ostajien ennestään omistamaan tilaan Katajamäki 213-424-2-90. Ostaja
vastaa määräalan lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan
palkkiosta. Samalla kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat allekirjoittamaan
kauppakirjan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostajat, Marja Iikkanen, Jouko Romo
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Kunnanhallitus, § 107,01.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 22, 08.06.2020
§ 22
Hallinnon uudistus 2021
KNGDno-2020-365
Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 osasto- ja vastuualuekartta 2021.pdf
Kunnanhallitus päätti 18.12.2019 kokouksessaan § 268 käynnistää hallintosäännön
uudistuksen. Uudistuksen toteuttamiseksi kunnanhallitus edellytti johtoryhmältä
suunnitelman organisaatiomuutoksesta, joka kattaa yhteistoimintaneuvotteluissa
esille tuodut toimialoja koskevat toimintojen uudelleenjärjestelyt.
Organisaatiouudistusta on valmisteltu ja sitä on käsitelty johtoryhmässä, YT-
palavereissa sekä esitelty YTR:n kokouksessa 26.5.2020. Pääluottamusmiehillä on näin
ollut mahdollisuus ottaa kantaa ja esittää omia näkemyksiä uudistukseen. Kunnan
johtoryhmä käsittelee organisaatiomuutoksia vielä 1.6. kokouksessaan, joten asia
esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.
Valmistelutyötä on tehty siten, että kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
tuodaan hallintouudistus vastuualue-tasolla hyväksyttäväksi. Tämän pohjalta
käynnistetään osasto- ja kustannuspaikkakartan päivitys, joiden pohjalta valmistellaan
vuoden 2021 talousarvio sekä käynnistetään hallintosäännön päivitystyö.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy organisaatiomuutoksen 2021 vastuualue-
tasolla ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Kunnanhallituksen varajäsen Maisa Juntunen esitti, että asia jätetään pöydälle.
Esitystä ei kannatettu.
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadinnan pohjaksi liitteenä olevan osasto- ja
vastuualuekartan ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 22
Liitteet

1 osasto- ja vastuualuekartta 2021.pdf
Ehdotus
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Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy organisaatiomuutoksen 2021 vastuualue-
tasolla ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
johtoryhmä
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Kunnanhallitus, § 108,01.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 23, 08.06.2020
§ 23
Työhyvinvointikyselyn 2020 tulokset
KNGDno-2020-108
Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 _Kangasniemi_Henkilöstö2020_TULOKSET KH 1.6.2020.pdf
Kangasniemen kunnassa tehtiin työhyvinvointikysely alkuvuodesta 2020. Kyselyn
toteutti ja tulokset raportoi FeedBack. Kysely toteutettiin
sähköisenä. Vastauksia saatiin 112, vastausprosentti oli 65,9 %. Hallintoaloittain
sivistystoimen vastausprosentti oli 61 %, hallintopalveluiden 95 % ja teknisen toimen
65,6 %.
Työyksiköissä tulokset on käyty läpi ja tavoitteena on määritellä keskeisimät
työyksikkökohtaiset kehittämistavoitteet, niihin liittyvät toimenpiteet ja aikataulut.
Tuloksia esitellään myös lautakunnissa.
Seuraava kysely on suunniteltu tehtäväksi kahden vuoden päästä, eli vuoden 2022
alussa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus hyväksyy työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditut koko kuntaa koskevat
tavoitteet ja velvoittaa kunkin toimialan ja työyhteisön edistämään omalta osaltaan
hyväksyttyjä tavoitteita.
Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 08.06.2020, § 23
Liitteet

1 _Kangasniemi_Henkilöstö2020_TULOKSET KH 1.6.2020.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus saattaa työhyvinvointikyselyn tulokset edelleen valtuuston tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
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§ 24
Muut asiat / valtuustoaloitteet
Liitteet

1 Vihreiden valtuustoaloiten 8.6.2020.pdf
Vihreiden valtuustoaloite hyvinvoinnin ja liikkumisen edellytysten parantamisesta
liitteenä.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää siirtää tehdyn valtuustoaloitteen kunnanhallituksen
valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnallisvalitus
§11, §12, §14, §15, §17, §18, §19, §21, §22
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
• kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
• päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Hallintovalitus
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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
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.
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Muutoksenhakukielto
§13, §16, §20, §23, §24
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 §)

