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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kangasniemen kunnantalolla 17.2.2017 virka-aikana talous- ja hallintojohtajan
työhuoneessa.

Risto Nylund, talous- ja hallintojohtaja
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hokkanen
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Petra Laitinen esitti työjärjestyksen muuttamista, mutta sitä ei kannatettu.
Kokouksen aluksi jaettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Pöytäkirjan tarkastuspäivä on torstaina 16.2.2017 (ennen klo 12.00)
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet /
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kokouksesta seuraavana
perjantaina virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja
hallintojohtajan työhuoneessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Hokkanen
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tiusanen ja Pekka Leskinen
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Kunnanhallitus, § 37, 06.02.2017
Kunnanvaltuusto, § 3, 13.02.2017
§3
Aloitteet kunnan ruokahankintojen vastuullisuuden lisäämisestä
KNGDno-2016-511
Kunnanhallitus, 06.02.2017, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Valtuustoaloitteessa esitetään, että
•
•

•

elintarvike- ja ruokapalveluita ohjataan Kangasniemellä sellaisiin
hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu vastuullisia
tuotantotapoja, ja
palvelu- tai hankintastrategioihin sisällytetään tavoitteet
ja periaatteet, jotka edistävät ympäristön kannalta hyvien
viljelytapoja ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotantoolosuhteiden huomioon ottamista hankinnoissa
siirtyisimme kunnassa vähitellen käyttämään vastuullisemmin
tuotettuja tuotteita ja myös lähialueella tuotettua ruokaa.

Kangasniemen Sydänyhdistys esittää aloitteessaan, että Kangasniemen kunta
ottaisi ruokapalveluissaan käyttöön Sydänmerkki-ateriat.
Ruoka- ja siivouspalvelujen esimies Anne Ukkonen on valmistellut asiaa:
”Osa keittiön ruokaohjeista täyttää suoraan sydänmerkki vaatimukset.
Sydänmerkin voi ottaa käyttöön, vaikka kaikki ruokaohjeet ei olisi kriteerit
täyttäviä. Silloin merkki käytössä niillä ruoilla, jotka täyttävät sydänliiton
kriteerit.
Vuosikustannus sydänmerkin käytöstä 500€/ vuosi.
Huomioitava, että valmiit pihvit, pyörykät ym. vastaavat eivät täytä
sydänmerkin kriteerejä. Keittiöllä ei ole valmiuksia eikä mahdollisuutta
valmistaa niin suuria määriä alusta alkaen.
Keittiöllä käytössä vakioidut ruokaohjeet ja lisäksi suolamittari, jolla mitataan
suolapitoisuus ruuasta.
Rasvat, maidot ja ruokakerma ovat rasvaprosenteiltaan sydänliiton
vaatimukset täyttäviä.
Keittiöllä käytettävä sianliha tulee kotimaisilta laatuvastuu tiloilta, naudanliha
ja broileri ovat myös kotimaisia, valmiiksi kypsennettyjä kuutioita ja suikaleita
(toimittaja Atria).
Maito tulee Valiolta ja keittiöllä käytettävä raakaperuna tulee Niskamäen
perunalta Pieksämäeltä.
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Salaatti tarvikkeet tulevat suurimmaksi osaksi etelä-savolaisilta tiloilta, ja ne
käsittelee Salico Juvalta ja myy Palvelutukku Itä-Suomi Mikkeli, huomioiden
kausivaihtelut.
Leivän toimittaa Fazer ja käytössä kokojyvä vilja tuotteita. Näkkileipä tulee
Meiranovalta, ja on kokojyvä viljaa.
Marjat ostetaan paikallisilta viljelijöiltä ja kerääjiltä.
Juurekset ym. muut vastaavat tulevat pääasiassa pakastetuotteina
Palvelutukku Itä-Suomelta ja Meiranovalta ja ovat pääosin kotimaista tuotantoa
(Apetit).”
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus toteaa, että Kangasniemen kunnassa on jo noudatettu monilta
osin valtuustoaloitteessa esitettyjä periaatteita, ja että kunnan hankinnoissa
huomioidaan vastuullisemmin tuotetut tuotteet ja myös lähialueella tuotettu
ruoka.
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että elintarvikkeiden
hankinnassa jatketaan nykyistä käytäntöä, jossa on otettu huomioon
vastuullisemmin tuotetut tuotteet ja lähiruoka-periaate.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Kangasniemen kunta ottaa
ruokapalveluissaan käyttöön Sydänmerkki-ateriat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti lisäksi, että kokonaisuudessaan ruokapalvelun liha,
lihavalmisteet, maito, maitovalmisteet ja kananmunat ovat täysin suomalaista
alkuperää ja kotimaista tuotantoa. Ruokapalvelun tulevaisuuden tavoitteena
kotimaisuuden, lähiruoan ja luomutuotteiden lisääminen mahdollistetaan
määrärahojen puitteissa. Lähiruoka- ja kotimaisuusstrategia edesauttaa myös
ruoan aiheuttaman ympäristökuorman minimoinnissa.

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 valtuustoaloite kunnan ruokahankinnat keskusta ryhmä.pdf
2 aloite sydänmerkki-aterioiden käyttöönottamisesta.pdf
3 Vastuullisuutta ruokapalvelun elintarvike hankintoihin.pdf
Kunnan ruokapalveluihin lisää vastuullisuutta/Keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloite (Pöytäkirjan liite nro 1)
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Aloite sydänmerkki keittiö ruokapalveluihin/Kangasniemen sydänpiiri,
(Pöytäkirjan liite nro 2).
Pöytäkirjan liite nro 3 on ruokapalveluiden selvitys koskien vastuullisuutta
ruokapalvelun elintarvikehankintoihin.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Tiedoksi
Anne Ukkonen, Mikko Korhonen
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Tekninen lautakunta, § 109, 14.12.2016
Kunnanhallitus, § 7, 16.01.2017
Kunnanvaltuusto, § 4, 13.02.2017
§4
Kaavoituskatsaus 2016 - 2017, kaavoitusohjelma 2017
KNGDno-2016-482
Tekninen lautakunta, 14.12.2016, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouko Romo
jouko.romo@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kaavoituskatsaus 2016_2017.pdf
2 kaavoitustilanne_2016.pdf
3 kk_taajama_2016.pdf
4 kk_haja_2016.pdf
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaliset kunnan päätökset ja
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin,
sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus toimii myös tulevan vuoden
kaavoitusohjelmana.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoitukseen sopivalla tavalla.
Kaavoituskatsaus 2016 - 2017, kaavoitusohjelma 2017 pöytäkirjan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Korhonen
Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n
mukaisesti pöytäkirjan liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2016 - 2017 ja
hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden 2017 kavoitusohjelmaksi. 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.
Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.
__________

Kunnanhallitus, 16.01.2017, § 7
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Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kaavoituskatsaus 2016-2017, kaavoitusohjelma 2017.pdf
2 maakuntakaava koskevat teksti.pdf
Liitteenä nro 1 on kaavoituskatsaus 2016-2017 ja kaavoitussuunnitelma 2017.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus antaa MRL 7 §:n mukaisesti liitteenä nro 1 olevan
kaavoituskatsauksen 2016 - 2017 ja hyväksyy samalla esitetyt kohteet vuoden
2017 aikana 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.
Samalla kunnanhallitus päätti lisätä kaavoituskatsaukseen maakuntakaava
koskevat tekstit (liite nro 2).

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kaavoituskatsaus 2016-2017, kaavoitusohjelma 2017.pdf
2 maakuntakaava koskevat teksti.pdf
Pöytäkirjan liitteenä on kaavoituskatsaus-asiakirjat.
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsi katsauksen tiedokseen.
Tiedoksi
Jouko Romo, Rauno Kuokkanen, Mikko Korhonen
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Kunnanhallitus, § 12, 16.01.2017
Kunnanvaltuusto, § 5, 13.02.2017
§5
Kunnan uusi organisaatio/ hallintopalvelut
KNGDno-2016-211
Kunnanhallitus, 16.01.2017, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 hallintopalveluiden organisaatiokaavio.pdf
Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.10.2016 § 43 kunnan uuden organisaation.
Päätöksen mukaisesti operatiivinen organisaation tavoitealoittamisajankohta
on 1.1.2017, mutta viimeistään 1.6.2017.
Vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu ja hyväksytty uuden organisaation
mukaisena. Näin myös hallintopalveluiden osalta. Hallintopalveluiden
organisaatio sisältää myös nimikemuutoksen. Tietohallintosuunnittelijan
nimike muutetaan palvelupäälliköksi.
Liitteenä nro 1 on hallintopalveluiden uusi organisaatiokaavio.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnahallitus päättää, että
1. päätöksen mukainen hallintopalveluiden organisaatio on voimassa 1.1.2017
alkaen ja
2. tietohallintosuunnittelijan (tehtävässä tällä hetkellä Liina Kuusela) nimike
muutetaan palvelupäälliköksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Samalla kunnanhallitus päätti antaa asian tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 5
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
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1 hallintopalveluiden organisaatiokaavio.pdf
Liitteenä nro 1 on hallintopalveluiden organisaatiokaavio.
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedokseen.
Tiedoksi
hallintopalvelut
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Kunnanhallitus, § 33, 06.02.2017
Kunnanvaltuusto, § 6, 13.02.2017
§6
Kauppakirja / Kiinteistö Oy Putkinotko
KNGDno-2017-47
Kunnanhallitus, 06.02.2017, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kangasniemen kunta on 25.1.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla
myynyt Kiinteistö Oy Putkinotkolle Kangasniemen kunnassa sijaitsevaan
Louhelan tilaan RN:o 2:169 kuuluvan noin 1500 m²:n suuruisen määräalan
(kiinteistötunnus 213-420-2-169).
Määräala on asemakaavan mukaista toimitilarakennusten korttelialuetta
(kaavamerkintä KTY), ja se on tarkoitettu lisämaaksi ostajan ennestään
omistamaan tilaan Putkinotko RN:o 2:197.
Kauppahinta on 450 €.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kauppakirjan kiinteistö Oy Putkinotko.pdf
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 kauppakirja.
Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
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Kunnanhallitus, § 19, 16.01.2017
Kunnanvaltuusto, § 7, 13.02.2017
§7
Varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan
KNGDno-2015-175
Kunnanhallitus, 16.01.2017, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Kunnanvaltuusto on 18.5.2015 § 8 valinnut Pauli Pajusen
keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Hän toimi aikaisemmin
keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
keskusvaalilautakuntaan varajäsenen (varsinainen jäsen Pauli Pajunen).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi varajäseneksi Pentti Laitisen.
Tiedoksi
Pentti Laitinen, Liina Kuusela
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Kunnanhallitus, § 3, 16.01.2017
Kunnanhallitus, § 23, 30.01.2017
Kunnanvaltuusto, § 8, 13.02.2017
§8
Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta
KNGDno-2015-743
Kunnanhallitus, 16.01.2017, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Luukkonen
johanna.luukkonen@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta.pdf
Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta, joka on päivätty
7.11.2016, saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi 14.11.2016 § 48.
Kuntalaisaloitteen allekirjoitti 511 henkilöä. Aloitteesta ei ilmene, ovatko
kaikki allekirjoittaneet kuntalaisia, eikä kaikilta allekirjoittajilta ole kirjattu
syntymäaikaa tai muuta tunnistetta, josta allekirjoittaneen voi yksilöidä
kuntalaiseksi ja sietn oikeutettu kuntalaisaloitteen allekirjoittamiseen.
Allekirjoittaneista 33 on tehnyt kirjautumisen sähköisen kuntalaisaloitepalvelun
kautta ja siten tunnistettavasti kuntalaiseksi.
Liitteenä nro 1 Kuntalaisaloite 7.11.2016 Kangasniemen kouluverkon puolesta
Kuntalain 28 §:n mukaan jos aloitteen tekijät edustavat 2 % kuntalaisista, asia
tulee viedä valtuustolle viimeistään 6 kk määräajassa. Kangasniemen kunnassa
30.10.2016 asukkaita oli 5.604 asukasta. Siitä 2 % on 112 asukasta ja siten on
ilmeistä, että allekirjoittaneissa on kuntalaisia vähintään 112 allekirjoittaneista.
Aloite vastaanotettiin 7.11.2016, jolloin se tulee viedä kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi viimeistään 6.5.2017.
Kuntalain 25 §:n mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään 4 %
kunnan asukkaista, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta. Valtuuston on päätettävä,
toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Kangasniemen kunnassa
30.10.2016 yli 15 vuotiaita asukkaita oli 4889 asukasta. Siitä 4 % on 195
asukasta ja on mahdollista, että allekirjoittaneissa on yli 15 vuotiaita kuntalaisia
vaadittu 195 allekirjoittaneista. Varmistettavaa tietoa listojen perusteella ei ole
saatavissa.
Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet haluavat
1.
2.

kansanäänestyksen järjestämistä koko kouluverkkoasiassa ja
Otto Mannisen koulun lakkautuspäätöksen tuomista uudelleen
valtuuston käsittelyyn ja kuntalaisten mielestä väärän
lakkauttamiseen johtavan päätöksen kumoamista.

Otto Mannisen koulun lakkautuksesta päätettiin kunnanvaltuustossa 11.4.2016
§ 14. asian valmistelun yhteydessä toteutettiin kuntalaisten ja henkilökunnan
kuulemiseen liittyvät tilaisuudet sekä selvitykset:
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Hallintolain 41 § ja lain työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa § 4 mukainen tiedotus-, keskustelu ja
kuulemistilaisuus henkilöstölle järjestettiin 16.9.2015.
Kaikille avoin hallintolain 41 § mukainen tiedotus-, keskustelu ja
kuulemistilaisuus järjestettiin 19.8.2015.
Hallintolain 41 § mukaiset tiedotus-, keskustelu ja
kuulemistilaisuudet Otto Mannisen koulun oppilaiden huoltajille
järjestettiin 1.10.2015 sekä 6.10.2015.
Hallintolain 41 § mukainen tiedotus-, keskustelu ja kuulemistilaisuus
Otto Mannisen koulun opettajalle pidettiin 30.10.2015.
Kunnan johtoryhmä asetti työryhmän laatimaan lapsivaikutusten
arviointi Otto Mannisen koulun lakkauttamisen selvitysprosessiin
liittyen. Lapsivaikutusten arviointikysely toteutettiin Otto Mannisen
koulun oppilaille 4.12.2015 ja 8.12.2015. Huoltajien sähköinen
kysely oli avoinna 2.-13.12.2015.
Kangasniemen kunta tilasi kunnan ulkopuolisena työnä PTSKiinteistötekniikka Oy:lta kuntoarvion ja PTS-ehdotuksen Otto
Mannisen koulusta.
Sivistyslautakunnalle on tullut kirjallisia kannanottoja, jotka otettiin
selvitykseen mukaan.
Kustannuslaskelmat kiinteistöön, opetukseen ja tukipalveluihin
liittyen.

Kuntalaisaloitteella ei ole lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoa lykkäävää
vaikutusta, vaan voimassa olevaa päätöstä tulee noudattaa hallinnossa.
Kunnanhallitus päätti esityksessä kunnanvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen palveluverkon kokonaisarviointityötä jatketaan sekä
arviointia käydään läpi vuosittain kustannusten ja pedagogisten seikkojen
näkökulmasta. Tämä päätös mahdollistaa aloitteen mukaisen koko
Kangasniemen kouluverkon tarkastelun tulevaisuudessa, ilman uutta päätöstä.

Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus toteaa, että
•

•

vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ei ole tarpeen, koska
se on tehty jo aiemmin asian kunnanvaltuuston 11.4.2016 § 14
valmistelun yhteydessä, eikä siten järjestä kansanäänestystä koko
kouluverkkoasiasta (aloitteen vaatimus kohta 1.).
asiasta on lainvoimainen kunnanvaltuuston päätös 11.4.2016 § 14 ja
siten asia on loppuun käsitelty (aloitteen vaatimus kohta 2.).

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen 7.11.2016 Kangasniemen
kouluverkon puolesta tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 30.01.2017, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Johanna Luukkonen
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen ei ole tarpeen, koska se on jo tehty
aiemmin kunnanvaltuuston 11.4.2016 § 14 valmistelun yhteydessä, eikä siten
neuvoa-antavaa kansanäänestystä koko kouluverkkoasiasta järjestetä,
2. Otto Mannisen koulun lakkauttamisesta on lainvoimainen kunnanvaltuuston
päätös 11.4.2016 § 14 ja että päätös pidetään voimassa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 13.02.2017, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nylund
risto.nylund@kangasniemi.fi
Liitteet

1 kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta.pdf
Pöytäkirjan liitteenä 1 on Kangasniemen kyläparlamentin tekemä
kuntalaisaloite.
Päätös
1. Valtuutettu Petra Laitinen esitti, että neuvoa antava kansanäänestys
järjestetään. Esitystä ei kannatettu. Kunnanvaltuusto hyväksyi
kunnanhallituksen esityksen.
2. Valtuutettu Simo Hokkanen esitti Kokoomuksen ryhmäesityksenä, että
valtuuston päätös kumotaan ja Otto Mannisen koulu jatkaa. Valtuutettu
Petra Laitinen kannatti esitystä. Valtuutettu Tuula Vornanen esitti SDP:n
ryhmäpuheenvuorona kannattavansa valtuutettu Simo Hokkasen
esitystä. Samoin valtuutettu Pekka Leskinen esitti perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuorona kannattavansa valtuutettu Simo Hokkasen esitystä.
Koska oli annettu pohjaesityksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu,
puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan suorittamaan äänestys.
Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä, jossa ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaesitystä äänestävät jaa, ja ne, jotka
kannattavat Simo Hokkasen tekemää esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa
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äänestyksessä annettiin seuraavat äänet: 13 Jaa-ääntä ( Tommi Vehmala,
Antti Lindqvist, Leena Haikarainen, Johanna Klemola, Seppo Laitinen, Heikki
Manninen, Tapani Nykänen, Hannu Tiusanen, Hannu Tiihonen, Matti Tulla,
Marjatta Valkonen, Tapio Viljanen, Arto Tommola) ja 13 Ei-ääntä (Mikko
Hokkanen, Pekka Leskinen, Simo Hokkanen, Pasi Hänninen, Tapani Kuusela,
Markku Kuusjärvi, Petra Laitinen, Rauni Pietarinen, Juhani Saksa, Sirpa
Sappinen, Maarit Tulla, Tuula Vornanen, Tiina Väisänen).
Puheenjohtaja totesi, että koska Jaa- ja Ei-ääniä oli annettu yhtä paljon,
puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Simo
Hokkasen esitys.
Tiedoksi
Kyläparlamentti, Mika Laitinen. Annukka Hukari, Mikko Korhonen
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Kunnallisvalitus
§3, §6, §7, §8
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus kunnanvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen
Kunnallisvalituksen alaisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella kuntalain 90 § mukaisesti. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Kunnalisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
yleisesti asetettu nähtäviksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen
merkittynä aikana.
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
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintovalitus
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
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta
ja postiosoite sekä pu-helinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan
toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
•
•
•

päätös, josta valitetaan, 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

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
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§1, §2, §4, §5
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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