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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
28.09.2020

28.09.2020

Tuula Vornanen

Arto Tommola

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 28.9.2020.
28.09.2020

Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö
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§ 25
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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§ 26
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 29.9.2020.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Tommola ja Tuula Vornanen.
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Kunnanhallitus, § 120,15.06.2020
Kunnanvaltuusto, § 27, 28.09.2020
§ 27
Määräalan ostotarjous / 213-431-1-84 / Hänninsaari
KNGDno-2020-376
Kunnanhallitus, 15.06.2020, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
xxxxx xxxxx ovat tehneet ostotarjouksen noin 1,4 ha määräalasta Kangasniemen
kunnan omistamasta Synsiälän kylällä olevasta Hänninsaari 213-431-1-84
metsätilasta. Määräala rajoittuu tarjouksen tehneiden kiinteistöön.Tehdyn
ostotarjouksen hinnasta on saatu arvio MHY:ltä ja se puoltaa tarjouksen
hyväksymistä. Ostotarjous perusteluineen ja sen liitekartta sekä MHY:n tekemä arvio
ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa
osoitetun Hänninsaari tilaan 231-431-12-849 kuuluvan n. 1,4 ha:n suuruisen
määräalan xxxxx xxxxx 5500 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi
ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja
lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla
kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan
kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 27
Liitteet

1 ostotarjous_213-431-1-84_hänninsaari.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 ostotarjous_213-431-1-84_kartta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Kunnanhallituksen ehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä liitekartassa
osoitetun Hänninsaari tilaan 231-431-12-849 kuuluvan n. 1,4 ha:n suuruisen
määräalan xxxxx xxxxx 5500 €:n kauppahinnalla. Määräala on tarkoitettu lisämaaksi
ostajien ennestään omistamaan kiinteistöön. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- ja
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lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta. Samalla
kunnanvaltuusto oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja allekirjoittamaan
kauppakirjat.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
ostotarjouksen tekijät, Jouko Romo, Marja Iikkanen
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Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.09.2020
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Tekninen lautakunta, § 20,21.04.2020
Kunnanhallitus, § 74,27.04.2020
Tekninen lautakunta, § 36,11.08.2020
Kunnanhallitus, § 136,17.08.2020
Kunnanvaltuusto, § 28, 28.09.2020
§ 28
Sienimäen ranta-asemakaava
KNGDno-2019-797
Tekninen lautakunta, 21.04.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
Sienijärven rannalla sijaitsevalla tilalla Sienimäki 213-410-3-106 on vireillä ranta-
asemakaavan laadinta. Kaavan laatijana toimii Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy
Mikkelistä.
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos, luontoinventointi ja OAS) on pidetty
kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä 12.12.2019 - 13.1.2020, eikä sitä vastaan
ole tehty huomautuksia. Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että
Jänisniemi ja Sienimäen jyrkkä pohjoisranta tulisi osoittaa maisemallisesti arvokkaina
alueina. Muissa lausunnoissa (maakuntaliitto, rakennusvalvonta ja maakuntamuseo)
ei ole esitetty huomautettavaa.
Valmisteluaineiston pohjalta on laadittu 26.2.2020 päivätty kaavaehdotus, jossa on
huomioitu ELY-keskuksen lausunto. Alueelle on osoitettu yhteensä 6 omarantaista
lomarakennuksen rakennuspaikkaa kahteen kortteliin. Lisäksi Jänisniemen
pohjoispuolella olevaan pieneen niemeen on osoitettu rantasaunan ja
varastorakennuksen rakentamisalue, jossa sijaitsee jo ennestäänkin vastaavat vanhat
rakennukset.
Kaava-alueeseen kuuluu Sienijärven todellista rantaviivaa n. 2,1 km ja
rakennusoikeutta mitoittavaa muunnettua rantaviivaa n. 1,5 km. Rantasaunan
rakentamisalue huomioiden kaavan mitoitukseksi muodostuu siten 3,3
rakennuspaikkaa/todellinen rantakilometri ja 4,7 rakennuspaikkaa/muunnettu
rantakilometri. Tämä vastaa hyvin kunnan kaavoituksessa viime vuosina sovellettuja
ns. tavanomaisten ranta-alueiden rakentamistehokkuuksia.
Kaavaehdotus liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta toteaa, että kaavaratkaisu voidaan hyväksyä sekä mitoituksen
että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää kunnanhallitukselle, että
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26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n
mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-
Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
_______

Kunnanhallitus, 27.04.2020, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
Tekninen lautakunta on päätöksessään todennut, että kaavaratkaisu voidaan
hyväksyä sekä mitoituksen että rakennuspaikkojen sijoituksen suhteen ja esittää
kunnanhallitukselle, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-asemakaavaksi
asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon
ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja
rakennusvalvonnan lausunnot.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää, että 26.2.2020 päivätty ehdotus Sienimäen ranta-
asemakaavaksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton, ympäristöpalveluiden ja
rakennusvalvonnan lausunnot.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 11.08.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
2 Lausunto kaavaehdotuksesta_Sienimäki.pdf
3 Lausunto_Sienimäki_Rakennusvalvonta.pdf
4 Sienimäen ranta-asemakaava_sposti_25062020_Maakuntaliitto.pdf
5 Lausunto Sienimäen ranta-asemakaavasta luonnosvaihe 2020.pdf
6 VASTINE EHDOTUKSESTA ANNETUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 28.7.2020.
pdf
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Kaavaehdotus on olllut julkisesti nähtävänä 20.5. - 22.6.2020, eikä sitä vastaan ole
tehty muistutuksia. Lausunnon antajista ELY-keskuksella ja rakennusvalvonnalla ei ole
ollut huomautettavaa ja maakuntaliitto on ilmoittanut, että ei katso tarpeelliseksi
antaa lausuntoa lainkaan. Ympäristöpalvelut on lausunnossaan esittänyt
kaavamääräysten tekstiin pieniä jätevesien käsittelyä ja jätehuoltoa koskevia
muutoksia ja pyytänyt lisäksi harkitsemaan, olisiko kaavamääräyksiin tarpeen lisätä
rantaviivan muuttamiskielto ja ohjaus laiturirakentamisesta.
Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että ympäristöpalvelujen lausunnossa on
kaavamääräyksissä olevat samat asiat esitetty hieman eri sanamuodoin. Näin ollen
kaavamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Määräyksiin ei ole tarvetta lisätä myöskään
rantaviivan muuttamiskieltoa eikä laitureiden rakentamista koskevia asioita, koska
näitä toimenpiteitä ohjataan jo muidenkin säännösten kautta.
Liitteenä kaava-asiakirjat, lausunnot ja kaavan laatijan vastine.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta toteaa kaavan laatijan vastineeseen nojautuen,
että kaavaehdotukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
Tekninen lautakunta hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-asemakaavan ja
esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
________

Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
2 Lausunto Sienimäen ranta-asemakaava (1).pdf
3 Lausunto_Sienimäki_Rakennusvalvonta.pdf
4 Sienimäen ranta-asemakaava_sposti_25062020_Maakuntaliitto.pdf
5 Lausunto Sienimäen ranta-asemakaavasta luonnosvaihe 2020.pdf
6 VASTINE EHDOTUKSESTA ANNETUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 28.7.2020.
pdf
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.8.2020 hyväksynyt 26.2.2020 päivätyn
Sienimäen ranta-asemakaavan ja lautakunta esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
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Kunnanhallitus hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-asemakaavan ja esittää
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 28
Liitteet

1 Sienimäki ranta-asemakaavaehdotus 26.2.2020 (1).pdf
2 Sienimäki ranta-asemakaavan selostus 26.2.2020 liitteineen (1).pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Lausunto Sienimäen ranta-asemakaava (1).pdf
4 Lausunto_Sienimäki_Rakennusvalvonta.pdf
5 Sienimäen ranta-asemakaava_sposti_25062020_Maakuntaliitto.pdf
6 Lausunto Sienimäen ranta-asemakaavasta luonnosvaihe 2020.pdf
7 VASTINE EHDOTUKSESTA ANNETUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 28.7.2020.
pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy 26.2.2020 päivätyn Sienimäen ranta-asemakaavan ja esittää
sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Jouko Romo, Etelä-Savon Ely-keskus
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Kunnanhallitus, § 148,07.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 29, 28.09.2020
§ 29
Kangasniemen kunnan kannanotto koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa
suunniteltavaa malminetsintä- ja kaivostoimintaa
KNGDno-2020-462
Kunnanhallitus, 07.09.2020, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Varauspäätös VA2020_0030_Kuntaan.pdf
2 VA20200030 päätöskartta.pdf
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.9.2020
hyväksynyt Kangasnimen kunnan ja Mikkelin kaupungin alueille seuraavan
varausilmoituksen:
Varaaja: FinnAust Mining Finland Oy
Lupatunnus: VA2020:0030
Varausalueen sijainti: Joutsa, Kangasniemi, Mikkeli
Varauksen voimassaolo päättyy: 14.5.2022
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 5.10.2020. Hyväksytty päätös, joka on voimassa kaksi vuotta,
mahdollistaa malminetsintäluvan hakemisen. Päätös on nähtävillä kunnan kotisivuilla
osoitteessa:
https://www.kangasniemi.fi/kuulutukset/kaivoslain-621-2011-mukaisen-
varauspaatoksen-kuuluttaminen-finnaust-mining-finland-oy/
Kaivoslaki uudistetaan vuoden 2020 aikana. Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan.
Ministeriön valmistelema lakiluonnos hallituksen esitykseksi lähetetään
lausuntokierrokselle syksyllä 2020. Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnokseen
tehdään tarvittavat muutokset, jonka jälkeen se annetaan hallituksen esityksenä
eduskunnalle joulukuussa 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi
koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä-
ja kaivostoimintaa:
Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja
harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja
vapaa-ajanasuntojen suuri määrä.
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Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan
luonnostaan ja vesistöistään, sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on, että
myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon, puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen
yritystoimintaan.
Kangasniemen kunta suhtautuu kriittisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen
mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.
Kunta toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa, jonka lakiluonnos lähtee
lausunnoille syyskuussa, lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia.
Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden
käynnistämiseen tulee lisätä.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi
koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä-
ja kaivostoimintaa:
Kangasniemen kunta suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen
mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.
Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja
harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja
vapaa-ajanasuntojen suuri määrä.
Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan
luonnostaan ja vesistöistään, sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on, että
myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon, puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen
yritystoimintaan.
Kunta toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa, jonka lakiluonnos lähtee
lausunnoille syyskuussa, lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia.
Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden
käynnistämiseen tulee lisätä.

Päätös
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 29
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Kangasniemen kunnan kannanotoksi
koskien kunnan alueelle mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavaa malminetsintä-
ja kaivostoimintaa:
Kangasniemen kunta suhtautuu kielteisesti mahdolliseen kaivostoimintaan ja sen
mukanaan tuomiin ympäristöriskeihin.
Kangasniemen vahvuuksia on puhdas luonto ja sen ympärille rakentuvat virkistys- ja
harrastusmahdollisuudet. Kunnan keskeisiä elinvoimatekijöitä ovat luontoarvot ja
vapaa-ajanasuntojen suuri määrä.
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Luontoarvoja ja kaivostoimintaa on vaikea sovittaa yhteen. Kangasniemi tunnetaan
luonnostaan ja vesistöistään, sekä vireästä elinkeinoelämästä. Toivottavaa on, että
myös tulevaisuuden imago rakentuu luontoon, puhtaaseen vesistöön ja vastuulliseen
yritystoimintaan.
Kunta toivoo, että valmisteilla olevassa uudessa kaivoslaissa, jonka lakiluonnos lähtee
lausunnoille syyskuussa, lisätään kuntien ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia.
Kuntien päätösvaltaa alueelleen suunniteltujen kaivostoimintahankkeiden
käynnistämiseen tulee lisätä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tukes, FinnAust Mining Finland Oy
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Kunnanhallitus, § 160,21.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 30, 28.09.2020
§ 30
Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
KNGDno-2020-471
Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 ote_perussopimuksen_muuttaminen_250802020.pdf
2 muutokset_ehdotus_uusi perussopimus.PDF
3 uusi perussopimus_ehdotus.PDF
Etelä-Savon Maakuntahallituksen 9.6.2020 § 90 nimeämä maakuntaliiton
organisaation kehittämisen ohjausryhmä on valmistellut kahdessa kokouksessaan
(25.6. ja 10.8.) ehdotuksen maakuntaliiton päivitetystä perussopimuksesta.
Perussopimuksen muutos on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden ja Joroisen
vaihtaessa maakuntaa vuoden 2021 alussa. Jäsenkuntien muutoksen lisäksi esitetään
perussopimuksesta muutettavaksi vastaamaan kuntalain 56 §:ssä säädettyä siltä
edellytettyä sisältöä ja muutoinkin terminologialtaan nykyisen kuntalain mukaiseksi.
Kuntalain mukaiset talouden seurantaa, raportointia ja alijäämän kattamista koskevat
määräykset ovat puuttuneet perussopimuksesta.
Lisäksi kuntien edustajankokousta esitetään muutettavaksi siten, että:
jäsenkunnat valitsevat edustajainkokoukseen yhden edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustajainkokouksessa on kullakin läsnä
olevalla edustajalla yksi ääni edustamansa kunnan edellisen vuoden 1. päivän
väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden ja edustajainkokous on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on saapuvilla ja nämä
yhteensä edustavat enempää kuin puolta (1/2) kaikkien jäsenten
yhteenlasketusta äänimäärästä.
Myös maakuntavaltuutettujen määrää esitetään muutettavaksi siten,
että maakuntavaltuutettujen määrän peruste muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan
jokaisesta jäsenkunnasta valittaisiin yksi valtuutettu kutakin edellisen vuoden 1.
päivän väkiluvun mukaista alkavaa 3000 asukasta kohden. Voimassaolevassa
perussopimuksessa peruste on yksi valtuutettu alkavaa 2500 asukasta kohden.
Kuntalain 57 §:n mukaisesti perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi
kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kokousasian liitteenä ovat
ehdotus uudeksi perussopimukseksi sekä versio, jossa on esitetty muutokset
voimassaolevaan perussopimukseen nähden punaisilla yliviivauksina ja lisäyksinä.
Maakuntahallitus on päättänyt lähettää liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi
perussopimukseksi Etelä-Savon maakuntaliiton jäsenkuntien valtuustojen
hyväksyttäväksi. Liitteenä lisäksi Maakuntahallituksen pöytäkirjaote.
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Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kangasniemen kunta hyväksyy liitteenä
olevan ehdotuksen Etelä-Savon maakuntaliiton uudeksi perussopimukseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 30
Liitteet

1 ote_perussopimuksen_muuttaminen_250802020.pdf
2 muutokset_ehdotus_uusi perussopimus.PDF
3 uusi perussopimus_ehdotus.PDF
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kangasniemen kunta hyväksyy liitteenä
olevan ehdotuksen Etelä-Savon maakuntaliiton uudeksi perussopimukseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Etelä-Savon maakuntaliitto
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Kunnanhallitus, § 158,21.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 31, 28.09.2020
§ 31
Tilinpäätös 2019 / Arviointikertomuksen selvityspyynnöt
KNGDno-2020-31
Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 158
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja Ursin
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Arviontikertomus 2019 selvitykset .pdf
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 § 26 esittää kunnanhallitukselle,
että tilinpäätöksestä 2019 annetun arviointikertomuksen tummennetuista kohdista
pyydetään kunnanhallitusta antamaan selvitykset. Tietoja pyydetään lokakuun 2020
loppuun mennessä.
Liitteena 1 on tarkastuslautakunnan pyytämät ja hallintokuntien laatimat selvitykset
arviointikertomuksessa oleviin tummennettuihin kohtiin.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Mirja Ursin toimi asiantuntijana tämän pykälän esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 31
Liitteet

1 Arviontikertomus 2019 selvitykset .pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus yhtyy hallintokuntien selvityksiin ja saattaa ne edelleen tiedoksi
kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
tarkastuslautakunta
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Kunnanhallitus, § 162,21.09.2020
Kunnanvaltuusto, § 32, 28.09.2020
§ 32
Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä selvityksestä järjestetty
kuntalaiskuuleminen
KNGDno-2020-393
Kunnanhallitus, 21.09.2020, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Tiedotussuunnitelma kouluverkkoselvitykseen 2020.pdf
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 hyväksynyt kunnanhallituksen
esityksen siitä, että kunnanvaltuuston tekemän kouluverkkoselvityspäätöksen
16.12.2019 § 48 kumouduttua kunnassa aloitetaan kouluverkkoselvityksen
uudelleenvalmistelu. Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden
kumoamispäätöksessä esiin tuomien seikkojen osalta. Lisäksi selvityksessä otetaan
kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 33 päätöksiin koulujen
oppilasmäärien rajoista. Selvitysprosessissa tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan
perusopetuksen kouluverkkoa sekä kyläkoulujen lukumäärää. Asia valmistellaan
kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020. Kunnanvaltuusto tulee
päättämään kouluverkkoselvitykseen liittyen mahdollisista muutoksista kouluverkon
laajuudesta ja mahdollisista kyläkoulujen lakkauttamisista.
Liitteenä on kesäkuussa 2020 käynnistettyyn kouluverkkoselvitykseen ja mahdollisesti
kouluverkon palvelurakenteeseen tehtäviin muutoksiin liittyvä tiedotussuunnitelma.
Tiedotussuunnitelmasta käy ilmi selvityksessä huomioitava hallintolain 41 §:
n edellyttämä vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen, selvitysprosessin kulku ja
tarkka aikataulu sekä päivämäärät.
Tiedotussuunnitelman mukaisesti kuntalaisille järjestettiin yleinen
kuulemistilaisuus maanantaina 14.9.2020 kello 17.00 alkaen Kunnantalon
Kangasniemi-salissa. Koronarajoitukset huomioiden, tilaisuutta oli mahdollisuus
seurata Internetistä ja sen tallenteen linkki löytyy kunnan kotisivuilta. Kuntalaisilla on
mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta kirjallisena lausuntona 30.9.2020
mennessä kirjeenä tai sähköpostitse. Liitteenä kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-
suojattu) ja kuulemistilaisuuden materiaali.
Päätöspykälä viedään sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja
kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kyselyjen tulosten tarkempi esittely sekä alustavat
selvitykset koulukuljetuksista esitellään kunnanvaltuustolle 28.9.2020 ennen
valtuuston kokousta pidettävän valtuustoseminaarin yhteydessä. Lisäksi sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden aineistosta sekä
eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.
Varsinainen asian valmistelutyö käynnistetään eri toimialojen yhteistyönä nyt, kun
ensimmäisten kyselyjen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tulokset on saatu. Uusi
kuntalaiskuuleminen järjestetään maanantaina 12.10.2020 klo 17.00 alkaen
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Kunnantalon Kangasniemi-salissa. Myös tätä tilaisuutta on mahdollisuus seurata
Internetistä ja se tullaan tallentamaan. Kuntalaiskuulelmistilaisuudessa tullaan
esittelemään selvitysprosessissa esiin nousseet eri vaihtoehdot kouluverkon
muutoksista. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuudesta palautetta
kirjallisena lausuntona 31.10.2020 mennessä kirjeenä tai sähköpostitse.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen
tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja
kuulemistilaisuuden materiaalin ja vie sen edelleen sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa,
että sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla on mahdollisuus antaa kuulemistilaisuuden
aineistosta sekä eri kyselyistä saaduista vastauksista erillinen lausunto.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 28.09.2020, § 32
Liitteet

1 Tiedotussuunnitelma kouluverkkoselvitykseen 2020.pdf
2 Kouluverkkoselvitys 2020 Kuulemistilaisuus 14.9.2020.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Kouluverkkoselvitys 2020 Kuntalaiskyselyn vastaukset .pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteinä olevat kouluverkkoselvityksen
tiedotussuunnitelman, kuntalaiskyselyn tulokset (GDPR-suojattu) ja
kuulemistilaisuuden materiaalin
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muut asiat
KNGDno-2020-423
Päätös
Ei muita asioita.
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Kunnallisvalitus
§27, §30
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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Kunnallisvalitus
§28
Kunnallisvalitusohje
KUNNALLISVALITUSOHJE KAAVA-ASIOISSA 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
• viranomainen, jonka toimialueeseen päätös kuuluu
• maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on
vaikutusta
• rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan
aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen
tietoon.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
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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
§25, §26, §29, §31, §32, §33
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 §)

