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LÄSNÄ
JÄSENET

Salminen Pertti
Ahola Jyrki
Aho Maria
Hirmukallio Tom
Mathier Reetta
Mikkola Antti-Jussi
Pohjola Virpi
Viitanen Outi
Zeitlin Rainer

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Kittilä Mirva
Hyöki Erkki
Jaakkola Pauliina
Pikka Pauliina
Huuskonen Tuomo
Jaakkola Markus

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1.varapuheenjohtaja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
vt. talousjohtaja

POISSA

Hietaniemi Anitta

pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

142 - 160 §

LIITTEET

1 - 10

MUUT

esteellinen § 150
esteellinen § 147
teams-yhteydellä
teams-yhteydellä, § 142-148
teams-yhteydellä
esteellinen § 147

paikalla § 142-147

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
Pertti Salminen
puheenjohtaja

Tuomo Huuskonen
pöytäkirjanpitäjä

Maria Aho

Jyrki Ahola

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnan verkkosivulla yleisesti nähtävänä
21.6.2021 kello 12:00 alkaen.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Tuomo Huuskonen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH 15.06.2021 § 142
Hallintosäännön 149 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomo Huuskonen, hallintojohtaja
p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kokousasioiden käsittelyjärjestys
KH 15.06.2021 § 143
Hallintosäännön 151 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä.
Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomo Huuskonen, hallintojohtaja
p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan
mukaisena.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito
KH 15.06.2021 § 144
Hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Mikäli pöytäkirjantarkastajaksi valittu on jonkin käsiteltävän asian osalta
esteellinen, pöytäkirjan tarkastaa aakkosjärjestyksessä seuraava toimielimen jäsen/varajäsen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomo Huuskonen, hallintojohtaja
p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maria Aho ja
Jyrki Ahola, he toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään
20.6.2021 ja julkaistaan nähtäville yleisessä tietoverkossa 21.6.2021.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Pälkäneen kunnan lausunto palvelutoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta vuoden 2022 talousarvioon
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella
109/00.04.01/2021
KH 15.06.2021 § 145
Kangasalan kaupunki pyytää 28.5.2021 saapuneella sähköpostiviestillä
Pälkäneen kunnalta lausuntoa sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2022
talousarvioon palvelutoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta Pälkäneen
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen perusteella Pälkäneen kunnalle
tulee varata tilaisuus esityksen tekemiseen palvelutoiminnan tavoitteista ja
rahoituksesta talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa.
Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnan on annettava sopimuskunnalle
tiedoksi esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosittain 15.9. mennessä.
Vuoden 2020 talousarviossa Kangasalan yhteistoiminta-alueella järjestettäviin palveluihin oli varattu 15 047 522 euroa. Kokonaistoteuma oli kuitenkin 129 716 euroa suurempi eli 15 177 238 euroa. Kustannukset ylittyivät
0,9 % talousarvioon nähden.
Pälkäneen kunnanhallitus antoi 30.6.2020 lausunnon yhteistoiminta-alueen talousarvioesityksen 2021 valmisteluun. Lausunnossa edellytettiin talousarvion määrärahojen säilyttämistä vuoden 2020 talousarvion kustannustasolla. Kunnanhallituksen antaman kehyksen puitteissa Pälkäneen yhteistoiminta-alueen talousarvioon ei olisi ollut mahdollista sisällyttää palkkaratkaisun (2,59 %) aiheuttamaa palkkojen korotusvaikutusta. Lisäksi
palveluiden ostoihin vuodelle 2021 varattu määräraha ei olisi riittänyt kattamaan talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa olevaa kysyntää. Näistä tekijöistä johtuen kunnanvaltuusto päätti lopulta vuoden 2021 talousarviossa
yhteistoiminta-alueen kustannuksiin varattavaksi 15 902 136 euroa eli n.
725 000 euroa enemmän kuin alunperin oli ollut tavoitteena. Tieto tästä talousarvion määrärahavarauksen nostosta ei ollut kuitenkaan saavuttanut
Kangasalan johtavia viranhaltijoita ja näin ollen siellä Kangasalla valmisteltiin talouden tasapainottamisen toimenpiteitä sote-palveluiden osalta, jotta
budjetissa pysyminen olisi mahdollista. Tämän johdosta Pälkäneen palveluissa on tehty ratkaisuja mm. lääkäriresursointiin sekä ikäihmisten päiväkeskustoimintaan alkuvuoden 2021 aikana.
Kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen talouden toteuman
mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat toteutuneet osittain yli budjetoidun alkuvuoden 2021 aikana. Ilman sitä, että Pälkäneen
määrärahavaraus olisi ollut alkuperäistä linjausta suurempi, olisivat kulut
ylittymässä merkittävästi kuluvana vuonna. Lisäkustannuksia budjetoituun
nähden on odotettavissa kaikista eniten tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin. Lisäksi ylitystä on nähtävissä vanhus- ja vammaispalveluiden
omaishoidon tuissa sekä sijaisperhehoidossa.
Kangasalla on arvioitu keskeisiä muutostekijöitä vuoden 2022 talousarvioon. Pälkäneen kunnan osalta on arvioitu seuraavia lisäyksiä ja vähennyksiä toimintakuluihin ja toimintatuottoihin vuodelle 2022:
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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 kunta-alan palkkaratkaisut + 2,7 %, n. 300 000 €
 lisäyksenä yksi hoiva-avustaja, 35 000 €
 vanhuspalveluissa hoitotarvikkeiden lisäys 50 000 €, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lisäys 290 000 €, omaishoidon tuen lisäys 30
000 € sekä maksutulojen aleneminen 79 000 €
 terveyspalveluissa hoitotarvikkeiden lisäys 20 000 €, laboratoriotutkimusten lisäys 60 000 €, erikoissairaanhoidon lisäys 253 000 € (2,76 %)
sekä maksutulojen aleneminen 60 000 €
 sosiaali- ja perhepalveluissa sijaisperhehoidon lisäys 50 000 € sekä
omaishoidontuen lisäys 20 000 €.
Yhteistoiminta-alueen palveluiden osalta Pälkäneen yhteistoimintakorvausten kasvu on Kangasalan ennakoinnin mukaan n. 700 000 euroa, mikä ei
kokonaisuudessaan ole korotusta tämän vuoden talousarvioon. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat 253 000 euroa (2,76 %) tämän
vuoden tasosta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousulla on
merkittävä vaikutus Pälkäneen kunnan talousarvion tasapainoon. Pälkäneen kunta tiedostaa, että kustannusten kasvua on mahdotonta täysin hillitä henkilöstövaltaisissa palveluissa tämän vuoden ja mahdollisten tulevien
palkkaratkaisujen sekä henkilöstömitoitusten vuoksi. Väestön ikääntymisen vaikutukset ovat selvästi myös nähtävissä vanhuspalveluiden kustannusten nousussa. Tärkeää on, että Pälkäneen kunta maksaa nimenomaan
pälkäneläisille kohdistetuista palveluista ja että kaikki mahdolliset toimenpiteet, joilla kustannusten kasvua pyritään hillitsemään, harkitaan käytettäviksi kuitenkin niin, että peruspalvelut pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvällä tasolla.
Pälkäneen kunta näkee, että yhteistoiminta-alueen palveluiden järjestämisessä tulee huomioida aiempaa paremmin yhteistoimintasopimuksen tavoitteet sopijakuntien vaikutusmahdollisuuksista, lähipalvelujen turvaamisesta sekä riittävän palvelutason ja palvelujen saannin turvaamisesta. Kuluvan vuoden aikana Pälkäneellä on kiinnitetty huomiota mm. kiireettömään hoitoon pääsemisen odotusaikoihin sekä kesän pitkiin sulkuaikoihin,
jotka hankaloittavat palveluihin pääsemistä kunnan eri alueilla. Lisäksi toivotaan, että palvelurakenteeseen tai -verkkoon tehtäviä muutoksia suunniteltaessa, asiasta keskusteltaisiin hyvissä ajoin myös Pälkäneen kunnan
edustajien kanssa ja muutoksia valmisteltaessa huomioitaisiin Kuntalain
(410/2015) 22 §:n mukaisesti kuntalaisten osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 25 § 3.
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Markus Jaakkola, vt. talousjohtaja
p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi
Esitys

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Kunnanjohtaja:
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Kunnanhallitus päättää
antaa yllä olevan lausunnon Kangasalan kaupungille huomioitavaksi talousarvion 2022 sekä taloussuunnitelman 2023 - 2024 valmistelussa.
Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Vuoden 2022 talousarviokehyksen antaminen
114/02.02/2021
KH 15.06.2021 § 146
Kuntaliitto on laatinut vuotta 2022 koskevan tuoreimman ennakollisen valtionosuuslaskelman 12.5.2021. Laskelman mukaan Pälkäneen kunnan
valtionosuudet olisivat vuonna 2022 noin 18,1 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvaisivat ennakollisten laskelmien mukaan noin 491 000 euroa
vuoden 2021 talousarvioon nähden (2,8 %). Vuonna 2020 valtionosuudet
olivat noin 18,7 miljoonaa euroa, joten vuoden 2022 valtionosuudet olisivat
noin 600 000 euroa vuotta 2020 pienemmät (-3,2 %), mikä johtuu vuoden
2020 poikkeuksellisista valtion tukitoimista koronapandemian vuoksi. Vuoden 2022 valtionosuudesta vähennetään verotulojen maksun lykkäysmenettelyn takaisinperintänä 27 594 euroa.
Kuntaliiton laatima kuntakohtainen veroennustekehikko on laadittu toukokuussa ja sen mukaan Pälkäneen kunnan verotulojen määrä olisi 24,9 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja kasvua vuoden 2021 talousarvion verotuloihin nähden olisi noin 864 000 euroa (3,6 %). Vuoden 2020 tilinpäätökseen
nähden verotulojen ennakoidaan kasvavan peräti noin 1 065 000 euroa
(4,5 %). Kuluvan vuoden 2021 verotulojen ennakoidaan nousevan noin 1,2
miljoonalla eurolla 25,3 miljoonaan euroon vuoden 2021 talousarvion 24,1
miljoonasta eurosta. Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 ja 2021 voimassa ollut yhteisövero-osuuden korotus 10 %-yksiköllä päättyy kuluvaan
vuoteen, joten vuonna 2022 yhteisövero-osuutta maksetaan normaalin
osuuden (34,2 %) mukaisesti kunnille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen pienentää kuntien maksutuottoja, mikä kompensoidaan
yhteisövero-osuuden pysyvällä noin 2 %-yksikön korotuksella. Verotulotietoihin liittyy kuitenkin melko paljon epävarmuutta niin kuluvan kuin seuraavienkin vuosien osalta koronapandemian ja yleisen taloustilanteen kehittymisen vuoksi.
Vuoden 2022 sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten arvioinnissa on
käytetty vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuoden 2021 talousarvion, alkuvuoden toteuman sekä vuoden 2022 ennakkotietoja Kangasalan yhteistoiminta-alueelta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun arvioidaan olevan noin 2,6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden, mikä on noin 0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvioon nähden sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten ennakoidaan kasvavan peräti 2,4 miljoonaa euroa eli lähes 10 %. Vuosi 2020 ei
ole kuitenkaan vertailukelpoinen koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhoidon kustannuksiin liittyy nousupainetta muun muassa palkankorotusten sekä hallitusohjelmaan sisältyvien uusien tehtävien vuoksi (mm. 7 pv hoitotakuu ja 0,7 hoitajamitoitus
vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa).
Kunnan ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan pysyvän vuoden 2021 talousarvion tasolla noin 4,2 miljoonassa eurossa. Kehyksen toimintatuotot
kuitenkin laskevat vuoden 2020 tasosta (4,5 miljoonaa euroa). Yhteistoiminta-alueen ostamat vuokra-, ruoka- ja siivouspalvelu- sekä pesulapalvelut näkyvät tuloslaskelmassa Pälkäneen kunnan ulkoisina tuottoina. Vastaavasti ne näkyvät kunnan palveluiden ostoissa, kun yhteistoiminta-alue
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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laskuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan Pälkäneen kunnalta. Kehyksessä toimintatuottoja vuoteen 2020 verrattuna alentaa muun
muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen väheneminen.
Kunnan oman toiminnan osalta toimintakulujen kasvuksi on arvioitu 1,2 %
vuoden 2021 talousarvioon nähden eli reilut 0,2 miljoonaa euroa. Nykyinen
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on voimassa
28.2.2022 asti, joten ensi vuoden palkankorotuksista ei ole vielä tietoa tässä vaiheessa. Palkankorotuksiin on kuitenkin varauduttu kehyksessä 0,8
%:lla koko vuoden osalta. Toimintakulujen kasvu pitää sisällään arvioidun
0,8 %:n korotuksen palkkoihin, joten kasvu on kokonaisuudessaan maltillista. Oppivelvollisuuden laajentamiseen sisältyvä maksuton toinen aste
nostaa kustannuksia arviolta noin 54 000 euroa. Tehtävien uudelleenjärjestelyillä ja henkilöiden eläköitymisillä henkilöstökulujen kasvun ennakoidaan kuitenkin pysyvän maltillisena.
Yleiseen kustannusten nousuun ei ole varattu rahaa 0,8 %:n palkankorotusta ja sosiaali- ja terveyspalveluita lukuun ottamatta. Koska yleiseen kustannuskehitykseen ei kehyksessä ole varattu rahaa, tulee toimialojen tarkastella palveluiden järjestämislaajuutta ja -tapaa, jotta budjetissa päästään kehyksen mukaisiin lukuihin.
Kehyksen toimintakatteeksi muodostuu noin -41,1 miljoonaa euroa, joka
on noin 885 000 euroa vuoden 2021 talousarviota heikompi. Toimintakatteen, verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja –kulujen erotukseksi eli vuosikatteeksi muodostuu noin 2,0 miljoonaa euroa. Vuosikate
ei riitä näin ollen kattamaan noin 2,6 miljoonan euron poistoja. Tilikauden
tulokseksi muodostuu noin -0,6 miljoonaa euroa, eikä edes 0,4 miljoonan
euron poistoeron muutos muuta tilikautta ylijäämäiseksi, vaan tilikausi jää
tästä huolimatta noin 167 000 euroa alijäämäiseksi.
Talousarviokehys annetaan koskien kaikkia toimialoja pois lukien yhteistoiminta-alueella tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Kehys koskee ulkoisia eriä ja toimialoja sitoo tulojen ja
menojen erotus eli netto. Suunnitelmavuodet on perusteltua budjetoida siten, että vuoden 2022 netto ei ylity ja talousarvio- sekä suunnitelmavuosille
tulee aktiivisesti etsiä mahdollisia säästöjä ja tulojen lisäyksiä.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 74 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Markus Jaakkola, vt. talousjohtaja
p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan talousarviokehyksen vuodelle 2022. Talousarviokehys annetaan kaikille toimialoille pl. yhteistoiminta-alueella tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Toimialoja sitoo meno- ja tulokehyksen nettosumma. Kehys
koskee kunnan ulkoisia eriä. Suunnitelmavuosien 2023-2024 netto ei saa
ylittää talousarviovuoden tasoa.
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Käsittely kokouksessa

Vt. talousjohtaja Markus Jaakkola esitteli talousarviokehtystä ja sen perusteita.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

1 Ohje vuoden 2022 talousarvion laatimiseksi
2 Talousarviokehys 2022

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Pälkäneen Valokuitu Oy:n rahoituksen järjestely
112/07.02/2015
KH 15.06.2021 § 147
Pälkäneen kunta omistaa Pälkäneen Valokuitu Oy:n osakkeista 100 % ja
yhtiö toimii kunnan alueelle rakennettavan laajakaistaverkon julkisen tuen
hakijana ja siten laajakaistaverkon rakentajana ja ylläpitäjänä. Pirkanmaan
maakuntahallitus on valinnut (12.12.2016 § 152) Pälkäneen Valokuitu Oy:n
Pälkäneen kunnan hankealueen toteuttajaksi laajakaistatukilain 1186/2009
mukaisella valintamenettelyllä ja Pälkäneen Valokuitu Oy on tässä yhteydessä sitoutunut tarjoamaan palveluita vähintään 30 vuoden ajan.
Pälkäneen kunta on taannut Pälkäneen Valokuidun lainoja yhteensä 6 100
000 €:lla. Takaukset koostuvat Danske Bankin 1 700 000 €:n lainasta sekä
osuuspankin lainoista, joita kunta on taannut 4 400 000 € edestä. Laina-ajat nykyisissä osuuspankilta nostetuissa lainoissa vaihtelevat vuodesta
2031 vuoteen 2045 asti. Tällä hetkellä osuuspankilta on nostettu 5 eri lainaa, lainoista neljä on kiinteäkorkoisia (tosin yhden 1 500 000 € lainan
kiinteä korko on ainoastaan vuoteen 2029 asti, minkä jälkeen kiinteä korko
päättyisi ja laina sidottaisiin viitekorkoon laina-ajan loppuun eli vuoteen
2042 asti) ja yksi sidottu 6 kuukauden euriboriin. 6 kuukauden euriboriin sidotun lainan kokonaiskorko on tällä hetkellä 0,75 % ja kiinteäkorkoisten
lainojen korot vaihtelevat 1,84-2,15 %:n välillä. Lainoja lyhennetään kuuden kuukauden välein eli kaksi kertaa vuodessa. Lyhennykset ovat tällä
hetkellä 246 314 € vuodessa.
Osuuspankki tarjoaa uutta järjestelyä, jossa nykyiset viisi erillistä lainaa yhdisteltäisiin kahdeksi uudeksi lainaksi. Lainojen yhdistäminen yksinkertaistaisi lainasalkkua. Laina-aikojen pidentämisellä voidaan vahvistaa Pälkäneen Valokuidun kassatilannetta. Lainojen yhdistämisellä kassavirtavaikutus olisi positiivinen vuodessa noin 82 000 €. Lisäksi alun lyhennysvapaat
vahvistavat kassaa heti alkuun. Ensimmäinen uusi laina olisi suuruudeltaan 3 500 000 €. Tämän lainan lyhennykset olisivat vuodessa 124 444 €
ja ensimmäinen lyhennys olisi lyhennysvapaista johtuen maaliskuussa
2024. Lainassa olisi kiinteä korko, tämän hetken arvion mukaan 2,084 %.
Tälle lainalle olisi siis täysi suoja koronnousua vastaan laina-ajan päättymiseen asti.
Toinen uusi laina (900 000 €) olisi niin ikään voimassa vuoteen 2046 asti
ja se olisi sidottu 12 kuukauden euriboriin. Lainan marginaali olisi 0,734 %.
Lyhennykset alkaisivat niin ikään maaliskuussa 2024 ja lyhennettävä määrä olisi 40 000 € per vuosi.
Korkosuojauksen avulla suojaudutaan korkojen nousulta koko pitkältä laina-ajalta 3 500 000 € lainan osalta. Korkosuojien uudistamisella saadaan
siis pidempi suoja korkojen nousua vastaan. Tarjousta ei ole kannattavaa
pyytää muualta, kuin osuuspankilta, koska nykyisten lainojen uudelleenjärjestely toisen pankin kautta ei ole sopimukseen sisältyvien sanktioiden
vuoksi kannattavaa.
Tämän hetkisistä kunnan takaamista Pälkäneen Valokuidun osuuspankilta
nostamista lainoista kunta perii takausprovisiota, joka on komission vahvistaman Suomen referenssikoron + Pälkäneen Valokuitu Oy:n luottoluokitukPöytäkirjan allekirjoittajat
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sen mukaisen riskilisän ja lainasta perityn koron erotuksen (=korkohyödyn)
verran. Jos lainan korko tuolloin alittaa viitekoron (viitekorko = riskilisä lisättynä referenssikorolla), peritään takausmaksuna takauksen myötä saatu korkohyöty, jolloin takaus ei sisällä valtiontukea. Lisäksi yhden lainan
kohdalla on tehty päätös, että perittävä takausprovisio on vähintään 0,50
% takauksen pääomasta (KV 22.08.2018 § 46). Tämä 0,50 %:n takausprovisio on tuonut kunnalle noin 7 500 € vuosittain tuottoa. Tästä 0,50 %:n
takausprovision vähimmäismäärän ehdosta ehdotetaan luovuttavan lainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Takausprovision 0,50 %:n vähimmäismäärästä luopuminen parantaa Valokuidun taloudellista tilannetta
vastaavalla summalla, mitä kunta menettää takausprovisiota.
Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan "Kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos
siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Laajakaistahankkeiden katsotaan myös EU:n yritysten julkisia tukia koskevassa säännöstössä kuuluvan kunnan toimialaan sen vuoksi, että laajakaistahankkeelle ei ole saatavissa yksityistä toteuttajaa suunnitellulle hankealueelle. Tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kaupallisesti Viestintäviraston tekemän hankekohtaisen markkina-analyysin tietojen perusteella. Julkisen tuen tarjouskilpailutuksessa saatiin yksi kiinnostuksenosoitus Pälkäneen Valokuitu Oy:ltä.
Kuntalain valmisteluaineiston (HE 268/2014 vp) perusteella kunta voi
myöntää takauksen ja muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella
hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisön täyttämään palvelusvelvoitteeseen. Tällaisia tilanteita ovat tällä hetkellä esim.
laajakaistarakentaminen, jota koskee komission päätös C(2012) 6182 final. Lisäksi komission asetus N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta
2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja108 artiklan mukaisesti, EUVL L 187/1, 26.6.2014
laajakaistainfrastruktuurin tukeminen on mukana ryhmä- poikkeusasetuksessa.
Komissio on antanut tiedonannon EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artikla) soveltamisesta valtiontukiin
takauksina (2008/C155/02). Tiedonannon kohdassa 3.2. on todettu komission kantana, että kaikkien kohdassa mainittujen edellytysten täyttyminen
riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea. Tiedonannossa on todettu edelleen, että jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Tiedonannon
kohdan 3.2. mukaan kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää
osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:
a) Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Yhteisön suuntaviivojen
valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi määritelmää olisi sovellettava päätettäessä, onko
lainanottajan katsottava olevan taloudellisissa vaikeuksissa (EUVL C
244,1.10.2004, s.2). Komission asetus N:0 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti PälPöytäkirjan allekirjoittajat
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käneen Valokuitu Oy:n ei voida arvioida olevan taloudellisissa vaikeuksissa tiedonannon 3.2. a -kohdan tarkoittamalla tavalla. Näin ollen tiedonannon 3.2. a -kohdan mukainen edellytys täyttyy.
Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti.
Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on annettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu. Takaus Pälkäneen Valokuitu Oy:lle liittyy rahoituslaitokselta haettavaan
lainaan Pälkäneen kunnan alueen valokuituverkon rakentamiseen. Takaus liittyy siten tiedonannon tarkoittamalla tavalla tiettyyn rahoitustoimeen, koskee ainoastaan lainapääomaa ja takauksen voimassaoloaika
on rajoitettu 25 vuoteen. Tiedonannon 3.2. b -kohdan mukainen edellytys täyttyy.
Takaustiedonannon mukaan pääsääntö on, että takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen
määrästä. Kyseistä 80 prosentin rajoitusta ei takaustiedonannon mukaan kuitenkaan sovelleta sellaisen yrityksen rahoittamiseen myönnetyn valtion takaukseen, jonka toiminta muodostuu ainoastaan niille
asianmukaisesti tehtäväksi annetusta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvästä palvelusta silloin, kun takaajana on viranomainen, joka tehtävän on antanut. Pälkäneen kunnan takaus Pälkäneen Valokuitu Oy:lle
kattaa 100 % lainasaamisesta, koska takauksessa on kyse yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin eli laajakaistarakentamiseen liittyvästä palvelusta, jolloin takauksen määrä voi kattaa yli 80 % lainasaamisesta. Tiedonannon 3.2. c -kohdan mukainen edellytys täyttyy.
Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Takauksesta peritään takausprovisio, jota tarkastellaan vuosittain. Takausprovisio on
yleensä komission vahvistaman Suomen referenssikoron + Pälkäneen
Valokuitu Oy:n luottoluokituksen mukaisen riskilisän ja lainasta perityn
koron erotuksen (=korkohyödyn) verran. Jos lainan korko tuolloin alittaa viitekoron (viitekorko = riskilisä lisättynä referenssikorolla), peritään
takausmaksuna takauksen myötä saatu korkohyöty, jolloin takaus ei sisällä valtiontukea. Takausprovisio lasketaan ja veloitetaan kerran vuodessa. Laskenta-aika on kuusi (6) kuukautta lainan nostohetkestä.
Pälkäneen Valokuitu Oy antaa kunnan lainatakauksen määrää vastaavan vastavakuuden Pälkäneen kunnalle. Riittäväksi vastavakuudeksi
on arvioitu vakuus Valokuitu Oy:n kiinteästä rakenteesta eli rakennetusta valokuituverkosta. Kunnan takaukselle vaaditaan täysimääräinen
vastavakuus eli 4 400 000 €.

Toimivalta
Kuntalaki 14 §
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 77 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Markus Jaakkola, vt. talousjohtaja
p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että:
1. Se myöntää omavelkaisen takauksen Pälkäneen Valokuitu Oy:n lainojen uudelleenjärjestelyssä syntyneisiin uusiin lainoihin. Lainojen yhteismäärä yhteensä 4 400 000 €.
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2. Kunnan takausvastuut eivät kasva, sillä lainamäärä pysyy samana rahoitusjärjestelyn jälkeen, kuin ennen sitä. Toinen laina on suuruudeltaan 3 500 000 €, laina-aika vuoteen 2046 asti ja sen kiinteä korko on
arviolta 2,084 %. Koska kyseessä on alustava tarjous, niin mahdollisen
pitkien korkojen koronnousun vuoksi kunta valtuuttaa Pälkäneen Valokuidun nostamaan kunnan takaaman lainan 2,4 %:n korkoon asti. Toinen laina on suuruudeltaan 900 000 €, laina-aika vuoteen 2046 asti ja
korko on sidottu 12 kk euribor-viitekorkoon.
3. Pälkäneen Valokuitu Oy:lle myönnetystä lainan takauksesta peritään
takausprovisio, jota tarkastellaan vuosittain. Takausprovisio on komission vahvistaman Suomen referenssikoron + Pälkäneen Valokuitu
Oy:n luottoluokituksen mukaisen riskilisän ja lainasta perityn koron
erotuksen (=korkohyödyn) verran. Jos lainan korko tuolloin alittaa viitekoron (viitekorko = riskilisä lisättynä referenssikorolla), peritään takausmaksuna takauksen myötä saatu korkohyöty, jolloin takaus ei sisällä valtiontukea.
4. Pälkäneen Valokuitu Oy:ltä vaaditaan takauksesta lainatakauksen
määrää vastaava eli 4 400 000 €:n vastavakuus Pälkäneen kunnalle.
5. Lainan takauksen riittäväksi katsottavana vakuutena toimii Pälkäneen
Valokuitu Oy:n rakennettu valokuituverkko.
Käsittely kokouksessa

Pauliina Jaakkola (yhteisöjäävi) ja Virpi Pohjola (yhteisöjäävi) poistuivat
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lisämäärärahan myöntäminen sivistystoimen käyttömenoihin
102/02.02/2020
SIVLA 02.06.2021 § 38
Oppivelvollisuuden laajentuminen
Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia
laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Tasavallan
presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvät muut lakimuutokset 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021.
Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite
hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä
niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt
ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin.
Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän
tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai
ammatillinen tutkinto).
Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja
osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä
kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja
nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen
asteen tutkinnon.
Toisen asteen koulutuksen muuttuessa maksuttomaksi 1.8.2021 lisää se
Pälkäneen lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannuksia vuositasolla noin
70 000 euroa. Vaikutus vuodelle 2021 on n. 30 000 euroa (1000 euroa /
oppilas; 400 euroa tietokone ja 600 euroa muut materiaalikustannukset.
Oppilasmäärä 30) Kustannuksia ei ole otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa. Muutoksen seurauksena opetuksen järjestäjän ohjaus- ja
valvontavastuu lisääntyy. Tällä on vaikutusta oppilaanohjaajan tehtävänvaativuuteen ja siten hänen palkkaansa.Tämä lisäkustannus sisältyy sivistystoimen kuluvan vuoden käyttömenoihin. Valtio kompensoi kustannuksia
valtionosuuksien muutosten kautta n. 205 €/oppilas.
Varhaiskasvatuksen tulorajojen muutosten vaikutukset asiakasmaksukertymään
Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on
hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain (1052/2020) muutokset
tulevat voimaan 1.8.2021.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen
perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä
maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.
Muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70
miljoonaa euroa vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin verrattuna (26 prosenttia). Pälkäneen kunnan varhaiskasvatusmaksujen alenema vuositasolla on n. 79 000 euroa (kuntaliiton laskelma) Vuodelle 2021 kohdistuva
asiakasmaksutuottojen alenema on siten n. 40 000 euroa.
Valtio tullee kompensoimaan menetettyjä asiakasmaksutuloja 69 000 eurolla/vuodessa kuntaliiton arvion mukaan. Maksutuottomenetykset korvataan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osuus (+2 prosenttiyksikköä) yhteisöveron tuotosta kunnille.
Valmistelu ja lisätiedot:
Juha Forsman, vs. sivistysjohtaja
juha.forsman@palkane.fi p. 0400 830 221
Esitys

Sivistysjohtaja:
Siivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät myöntää sivistystoimelle lisämäärärahaa vuodelle 2021 70 000 euroa.
Lisämäärä rahan tarve tulee oppivalvollisuuden laajentamisesta johtuvista
lisämenoista 30 000 euroa sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevien tulorajojen korottamisesta johtuva asikasmaksujen menetys 40 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

KH 15.06.2021 § 148
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että sivistystoimen toimintakatteeseen myönnetään 70 000 euron lisäys vuodelle 2021 johtuen oppivelvollisuuden laajentamisesta johtuvista
lisämenoista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pienenemisestä
johtuvista tulojen menetyksistä.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 74 § ja 78 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Juha Forsman, vs. sivistysjohtaja
p. 0400 830 221, juha.forsman@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että sivistystoimelle
myönnetään 70 000 euron lisäys vuoden 2021 talousarvion toimintakatteeseen niin, että 40 000 euroa kohdistuu tulojen alenemiseen ja 30 000 euroa toimintakulujen kasvuun.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n tilannekatsaus ja omistajaohjaus
137/00.04.02/2007
KH 15.06.2021 § 149
Kunnanhallitus on pyytänyt Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:ltä tilannekatsausta yhtiön palvelutoiminnan tilanteesta omistajaohjausta varten. Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Järvinen sekä
yhtiön isännöintiä hoitavan Kiinteistö Tahkola Tampere Oy:n Samuli Kailamaa esittelevät yhtiön tilannetta kokouksessa.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 23 § 2.
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
ottaa tiedoksi Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n tilannekatsauksen ja käy
omistajaohjauskeskustelun yhtiön edustajien kanssa.

Käsittely kokouksessa

Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Järvinen
sekä yhtiön isännöintiä hoitavan Kiinteistö Tahkola Tampere Oy:n Samuli
Kailamaa esittelivät yhtiön tilannetta.
Mirva Kittilä poistui kokouksesta tämän asian kohdalla ennen päätöksentekoa klo 19.13.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Pälkäneen kunnan henkilöstön palkitseminen koronapandemian aiheuttaman kuormituksen johdosta
57/01.02/2021
KH 15.06.2021 § 150
Pälkäneen kunnassa on käyty neuvotteluja pääsopijajärjestöjen kanssa
henkilöstön palkitsemisesta koronapandemian aikana tehdystä työstä. Koronapandemia on vaikuttanut kunnan toimintaan kevään 2020 poikkeusolojen julistamisesta alkaen aina alkukesään 2021 asti. Vaikutukset ovat
vaihdelleet eri toimialoilla ja eri työtehtävissä, mutta tilanteen epävarmuus
ja ennakoimattomuus on joko suoraan tai välillisesti kohdistunut kaikkiin
kunnan työntekijöihin. Poikkeusolojen ja -järjestelyiden vuoksi henkilökunta on joutunut opettelemaan uusia toimintatapoja, luopumaan totutuista toimintamalleista sekä joustamaan erilaisissa tilanteissa ja myös työtehtävien
suhteen.
Kunnan johto ja pääsopijajärjestöt ovat neuvotelleet kertakorvauksen mahdollisuudesta. Ensisijaisesti keskustelussa oli saldon lisääminen 100 eurolla käytössä olevaan ePassi-palveluun, joka mahdollistaa henkilöstön omakohtaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen esim. liikunta-, kulttuuritai hierontapalveluiden muodossa. Pälkäneellä käytössä on ollut vuoden
alusta alkaen malli, jossa työntekijä saa ePassin saldoa käytettäväksi 75
euroa, kun hän käyttää myös itse vastaavan summan palveluun. Näin ollen työntekijä edistää hyvinvointiaan 150 euron edestä vuoden aikana, mikäli hän käyttää ePassin hyödyn täysimääräisesti. ePassin piirissä on laaja
valikoima liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita.
Asiaa selvitettäessä tuli kuitenkin esille, että Pälkäneen kaltaisen toimintamallin osalta ePassiin ei ole mahdollista lisätä 100 euron saldoa niin, ettei
se myös kasvattaisi omavastuuosuutta saman verran. Omavastuuosuuden
nosto 75 eurosta 175 euroon on suuri, eikä sen katsota kohtelevan eri tulotason omaavia työntekijöitä tasavertaisesti. Lisäksi ongelmaksi muodostuisi saldon siirtäminen seuraavalle vuodelle, josta tulisi työnantajalle lisäkustannuksia.
Näin ollen päädytään esittämään henkilöstölle 100 euron kertapalkkiota
poikkeuksellisena aikana vuonna 2020 tehdystä hyvästä työstä. Palkkio
kohdistetaan kaikille kunnan palkkalistoilla 31.12.2020 olleille ja edelleen
oleville työntekijöille. Kunnan palveluksessa oli 31.12.2020 yhteensä 240
työntekijää. Kertapalkkion maksamisen kokonaiskustannukset ovat työnantajan sivukuluineen näin ollen korkeintaan 29 000 euroa. Kustannukset
kohdennetaan kullekin toimialueelle työntekijän kustannuspaikan mukaisesti. Kustannusten hajaantuessa toimialueiden kustannuspaikoille, ei kertapalkkion maksaminen edellytä tässä vaiheessa lisämäärärahan hakemista talousarvioon vaan talousarvion toteumaa tarkastellaan kokonaisuudessaan vuoden seuraavien osavuosikatsausten osalta. Palkkio maksetaan
henkilöstölle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 52 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. että Pälkäneen kunnan palkkalistoilla 31.12.2020 olleille ja edelleen
oleville työntekijöille maksetaan 100 euron kertapalkkio koronapandemiavuoden 2020 aikana tehdystä hyvästä työstä.
2. että kertapalkkion maksamisen kokonaiskustannukset ovat työnantajakuluineen enintään 29 000 euroa.
3. että kertapalkkion maksaminen ei aiheuta lisämäärärahan hakemista
talousarvion määrärahoihin talousarviovuoden tässä vaiheessa.

Käsittely kokouksessa

Tom Hirmukallio poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Kunnan edustajien ja lääkäreiden nimeäminen vuoden 2021 kutsuntoihin
102/00.04.00/2021
KH 15.06.2021 § 151
Puolustusvoimien Panssariprikaati, Pirkanmaan aluetoimisto pyytää
24.5.2021 päivätyllä kirjeellä kuntaa nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:n
mukaisesti kutsuntalautakuntaan kunnan edustajan varaedustajineen sekä
kutsuntatilaisuuteen lääkärin. Kunnan edustajien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä.
Kuntia pyydetään esittämään avajaistilaisuudessa tervehdys kutsunnanalaisille. Lisäksi Pirkanmaan aluetoimisto esittää, että vakiintuneen tavan
mukaisesti kunta tarjoaisi kutsuntakahvit sekä lounaan kutsunnanalaisille.
Kirjeen mukana on lähetetty kutsuntakuulutus julkipantavaksi kunnan ilmoitustaululle. Asevelvollisuuslain 15 §:n mukaan kuulutus on pidettävä
nähtävillä vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan.
Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muissa sopivissa paikoissa.
Vuoden 2021 kutsunnoissa Pälkäneen kunnan edustajien määrä on yksi
(1) ja lääkäreiden määrä on yksi (1). Valitun kunnan edustajan, hänen varajäsenensä ja kutsuntalääkärin yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan Pirkanmaan aluetoimistoon.
Kutsuntatilaisuus järjestetään Pälkäneellä kunnantalolla tiistaina 9.11.2021
klo 9.00 alkaen. Pälkäneläisten kutsunnanalaisten lukumäärä on 48.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää:
 valita kutsuntalautakuntaan kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
 pyytää Kangasalan kunnan terveystointa nimeämään Pälkäneen kutsuntoihin kutsuntalääkärin.
 tarjota kutsunnanalaisille ja henkilökunnan edustajille kutsuntakahvit
sekä lounaan.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan valittiin Maria Aho ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Reetta
Mathier.
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Kuntavaalin 2021 tuloksen vahvistaminen
144/00.00.00/2020
KH 15.06.2021 § 152
Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien
tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa
kokouksessaan.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään
valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset
kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä
tavalla.
Keskusvaalilautakunnan kokous pidetään 16.6.2021.
Valmistelu ja lisätiedot:
Tuomo Huuskonen, vs. hallintojohtaja
p. 050 523 1233, tuomo.huuskonen@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 vahvistama vaalitulos annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Elinvoimajohtajan viran täyttäminen
59/01.01.01/2021
KH 13.04.2021 § 113
Kunnanhallitus on 19.1.2021 § 7 päättänyt määräaikaisen elinkeinojohtajan virkasuhteen jatkamisesta 30.6.2021 asti sekä että elinkeinotoimen
tehtävien selvittelyä jatketaan. Tämän jälkeen kunnanhallitukselle on
30.3.2021 § 105 tuotu tiedoksi määräaikaisen elinkeinojohtajan irtisanoutuminen 2.5.2021 alkaen.
Elinkeinojohtajan viran täyttämistä toistaiseksi ei ole tehty loppuvuonna
2020, koska on nähty tarvetta organisaatiomuutokselle, jonka yhteydessä
elinvoimapalveluiden tehtävien luonne ja sitä myöten elinkeinojohtajan viran tarpeellisuus tulisi tarkasteltavaksi. Organisaatiomuutoksen valmistelu
on kuitenkin jäänyt odottamaan uuden kunnanjohtajan aloittamista virassaan.
Pälkäneen kunnan organisaatiorakennetta tulee tarkastella tulevaisuudessa sen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Kunnan
organisaatiorakenteen tulisi mahdollisimman hyvin palvella kunnan peruspalveluiden tuottamista sekä elinvoimatehtävän toteuttamista. Organisaatiorakenteessa tulee huomioida eri toimialojen välinen yhteistyö sekä synergiaedut toimialueiden sisällä. Johtamisessa on pyrittävä selkeisiin vastuualueisiin ja tehtävänkuviin. Organisaatiorakenteen uudistamisen myötä
tulee tarkasteluun myös kunnan hallintosääntö, jossa eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta päätetään.
Organisaatiorakenteen muutos ja hallintosäännön uudistus tulee valmistella huolella. Pälkäneen tulevaisuuden kannalta elinvoiman kehittäminen ja
edistäminen ovat avainasemassa ja tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista
profiloida elinvoimapalvelut selkeästi. Näin ollen elinkeinojohtajan viran
täyttäminen toistaiseksi on tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa. Virkaa
täytettäessä on huomioitava, että virkatehtävän sisältö ja vastuualue saattavat vielä muuttua mahdollisen organisaatiomuutoksen toteutuessa.
Kunnanvaltuuston on 23.4.2015 päättänyt perustaa vakituisen elinkeinoasiamiehen viran 1.7.2015 alkaen ja myöhemmin nimike on muutettu elinkeinojohtajaksi.
Pälkäneen kunnan hallintosäännön (4.2.2021) 53 §:n mukaan valtuusto
päättää kunnan johtoryhmän virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja
virkanimikkeen muuttamisesta sekä 56 §:n mukaan kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta. Elinkeinojohtajan virka on olemassa, joten viran
perustamiselle ei ole tarvetta. Elinkeinojohtajan virkanimikkeen muuttaminen elinvoimajohtajaksi on kuitenkin perusteltua, jolloin nimike on laajempi
ja kuvaa paremmin tehtävän sisältöä.
Hallintosäännön 54 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen eli
tässä tapauksessa kunnanvaltuusto päättää viran kelpoisuusvaatimuksista
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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sekä niiden muuttamisesta. Nykyisen elinkeinojohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Elinvoimatoimialan luonteen huomioiden pätevyysvaatimusta on tarpeen tarkastella,
jotta virkaan olisi mahdollista saada laajasti ansioituneita ja tehtäväkentän
tuntevia hakijoita. Pälkäneen kunnan elinvoimajohtajan viran kelpoisuus
esitetään linjattavaksi soveltuvaan korkeakoulututkintoon ylemmän korkeakoulututkinnon sijaan.
Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta
päättää valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhallitus.
Toimivalta:
Pälkäneen kunnan hallintosääntö (4.2.2021) § 53, § 54 ja § 56
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1. elinkeinojohtajan virkanimike muutetaan elinvoimajohtajaksi ja virka
täytetään 1.8.2021 alkaen.
2. elinvoimajohtajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KV 20.04.2021 § 30
Esitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että
1. elinkeinojohtajan virkanimike muutetaan elinvoimajohtajaksi ja virka
täytetään 1.8.2021 alkaen.
2. elinvoimajohtajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

KH 27.04.2021 § 125
Pälkäneen kunnanvaltuusto on 20.4.2021 § 30 päättänyt elinkeinojohtajan
virkanimikkeen muuttamisesta elinvoimajohtajaksi ja viran täyttämisestä
toistaiseksi 1.8.2021 alkaen. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että elinvoimajohtajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon.
Pälkäneen kunnan hallintosäännön (4.2.2021) 55 §:n mukaan kunnanhalliPöytäkirjan allekirjoittajat
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tus päättää virkasuhteen julistamisesta haettavaksi silloin, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättää kunnanvaltuusto. Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 4 §:n mukaan toistaiseksi täytettävä virka tulee laittaa
julkiseen hakuun, ellei laissa myöhemmin mainitut erityisperusteet täyty.
Elinvoimajohtaja johtaa kunnan elinvoimapalveluita, joihin kuuluvat yrityspalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, markkinointi- ja matkailupalvelut
sekä kunnan elinvoiman kehittäminen ja yhteistyö eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Elinvoimajohtaja toimii elinvoimalautakunnan esittelijänä
sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä. Elinvoimajohtajan päätösvalta on
määritelty kunnan hallintosäännössä ja tehtävän sisältöä määritellään tarkemmin tehtävänkuvassa.
Elinvoimajohtaja on kokonaistyöajassa ja -palkkauksessa ja hänen palvelussuhteensa ehdot ja palkka määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa. Virkaan valitun on ennen virantoimituksen aloittamista toimitettava lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään. Hallintosäännön 57 §:n
mukaan kunnanhallitus vahvistaa kunnanvaltuuston tekemän virkavaalin.
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana.
2. että virka täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
3. nimetä haastatteluryhmän, joka toimii valintaa valmistelevana
työryhmänä. Viranhaltijajäseneksi haastatteluryhmään nimetään kunnanjohtaja.
4. oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään hakumenettelystä ja hakuilmoituksen tarkemmasta sisällöstä yhdessä haastatteluryhmän kanssa.
5. että elinvoimajohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää
henkilöarviointia, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kunnanhallitus päätti valita haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, Reetta Mathierin, Pauliina Jaakkolan ja kunnanjohtajan.

KH 15.06.2021 § 153
Pälkäneen kunnan elinvoimajohtajan virka on ollut haettavana ajalla 29.4. 9.5.2021. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 33 hakijaa, joista
28 täytti tehtävän muodollisen pätevyysvaatimuksen.
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Haastatteluryhmä päätti valita seitsemän (7) hakijaa haastatteluihin työkokemuksen, koulutuksen sekä hakemuksessa esille tulleiden ansioiden perusteella. Haastatteluihin kutsuttiin seuraavat hakijat:
Hämäläinen Sanna, oikeustradenomi, yrittäjä/toimitusjohtaja, Pälkäne
Liukkonen Jukka, insinööri AMK, elinkeinopäällikkö, Turku
Mäkelä Sirkku, tradenomi YAMK, projektipäällikkö, Ruovesi
Pettersson Outi, DI, yrittäjä, Kangasala
Suhonen Irene, HM, yrityskoordinaattori, Tampere
Toivanen Karita, restonomi YAMK, yrittäjä ja tiedottaja, Hämeenlinna
Varala Sakari, tradenomi, talous- ja hallintojohtaja, Teuva
Haastattelut pidettiin 20. - 21.5.2021. Haastatteluiden perusteella haastatteluryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointiin kolme hakijaa: Sirkku Mäkelän, Irene Suhosen ja Sakari Varalan. Soveltuvuusarvioinnit suoritti Eezy
Personnel.
Haastatteluryhmä on 8.6.2021 käsitellyt soveltuvuusarviointien raportit.
Työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa todettujen henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti elinvoimajohtajan virkaan valittavaksi tradenomi YAMK Sirkku Mäkelää ja varalle tradenomi Sakari Varalaa.
Ansiovertailu on kokousasian liitteenä. Saapuneet hakemukset ja niistä
laadittu yhdistelmä on toimitettu kunnanhallituksen sähköiseen verkkopalveluun.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 56 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. että elinvoimajohtajan virkaan valitaan tradenomi YAMK Sirkku Mäkelä
ja varalle valitaan tradenomi Sakari Varala.
2. että virka täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan ja viran
täytössä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Kunnanjohtaja
valtuutetaan sopimaan viran aloituksen ajankohdasta valitun kanssa.
3. että elinvoimajohtaja on kokonaistyöajassa ja hänen virkasuhteensa
ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
4. että elinvoimajohtajan kokonaispalkka on virkasuhteen alussa 4 800
euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

3 Ansiovertailu_elinvoimajohtaja
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Kuntalaisaloite Rautajärven koulukiinteistön jatkokäytöstä
101/00.04.02/2021
KH 15.06.2021 § 154
Elina Penttilä, Pauli Luhtajärvi ja Leena Ilmola-Sheppard ovat toimittaneet
21.5.2021 kuntalaisaloitteen Rautajärven kyläyhdistys ry:n, Rautajärven
seudun kylät Oy:n sekä Osuuskunta Kukkian Kasvattamon puolesta liittyen Rautajärven koulukiinteistön jatkokäyttöön. Liitteenä olevassa aloitteessa toivotaan Rautajärven koulukiinteistön alueen kehittämistä elinvoimaa lisäävään käyttöön. Toimenpidekokonaisuuksina on tuotu esille kunnallisen lähiliikuntapaikan muodostaminen sekä tonttialueen lohkominen
harjulta. Lisäksi esitetään, että koulukiinteistöä ei myytäisi välittömästi
vaan jatkokäytön suunnittelulle ja toiminnan kehittämiselle kiinteistöön annettaisiin 2-3 vuoden lisäaika. Tavoitteena on seudun elinvoiman kehittäminen sekä toimintamallin luominen koulukiinteistön käyttöön, joka palvelisi niin kylää kuin kuntaakin.
Pälkäneen kunnanvaltuusto on 11.6.2020 § 13 päättänyt, että Rautajärven
koulun toiminta lakkaa 1.8.2021 alkaen ja oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Luopioisten Kirkonkylän koulu. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on niin ikään päätetty, että Rautajärven koulu ja rivitalo myydään.
Koulurakennukset
Tekninen johtaja Matti Vesavan mukaan Rautajärven koulun kustannukset
teknisten palveluiden budjetissa olivat tilinpäätöksessä 2020 yhteensä 28
100 euroa. Näistä kustannuksista lämmityksen osuus oli 5 500 euroa (kuluista on vähennetty rivitalon osuus), sähkön osuus 3 100 euroa, vakuutusten osuus 1 060 euroa sekä rakennusten ja alueiden kunnossapito 6 500
euroa. Henkilöstökuluja Rautajärven koulun kiinteistönhuollon osalta oli 5
500 euroa. Nämä kustannukset säästyisivät, mikäli koulukiinteistö myytäisiin. Mikäli koulukiinteistön käyttö jatkuu kunnan omistama tulee näistä
kustannuksista maksettavaksi ainakin lämmitys, sähkö, vakuutukset sekä
välttämätön kiinteistön ylläpito eli noin 10 000 euroa vuodessa. Kustannukset ovat suurimmalta osin sidoksissa lämmityksen tarpeeseen ja sähkön
käyttöön sekä ylläpidon tasoon.
Koulukiinteistölle kohdistuu vuonna 2018 tehdyn kuntotutkimuksen mukaan seuraavia korjaustarpeita lähivuosille:
 ikkunoiden uusiminen 18 000 €
 LVI-töihin liittyvät rakennustyöt 11 000 €
 ilmanvaihdon parantaminen 20 000 €
 sähkötyöt (keskusten ja johtojen uusimiset) 55 000 €.
Korjaustarpeet ovat yhteensä noin 104 000 euroa. Koulukiinteistö on vanha ja osittain teknisen ikänsä ylärajoilla, joten lähivuosille kohdistuu paineita kiinteistön korjaamiseen.
Kiinteistön alue
Kunnalla on omistuksessa kiinteistö 635-444-1-752, joka on kaavoitettu
AT- 1 merkinnällä kyläalueeksi sekä puistoksi, kiinteistö 635-444-1-766, joPöytäkirjan allekirjoittajat
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ka on kaavoitettu puistoksi sekä kiinteistö 635-444-1-3, joka on kaavoitettu
PY-merkinnällä Julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi. Osayleiskaava
on mitoittava, jolloin rakennuslupia voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Mitoituksena uuden rakennuspaikan koon on oltava vähintään
4000 m². Mikäli rakennuspaikka liitetään kunnallistekniikkaan, voi sen koko
olla vähintään 2000 m². Rakennuspaikalle yhteensä laskettu kerrosala saa
olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Yksittäisen uudisrakennuksen suurin sallittu kerrosala on 300 k-m². Alle 2500 m² rakennuspaikoilla suurin sallittu kerrosala saa olla enintään 15 %. Rakennuksen etäisyyden rajasta tulee olla viisi (5) metriä.
AT-1 kaavamääräys Rautajärven osayleiskaavassa tarkoittaa kyläaluetta.
Alue varataan kyläasutukselle sekä sen tarvitsemille palvelu- ja työtiloille.
Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.
Työ- ja liiketiloja rakennettaessa tulee erityisesti varmistua siitä, että ne eivät aiheuta melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai muuta sellaista, joka haittaa alueiden viihtyvyyttä tai on terveysriski. PY-kaavamääräys tarkoittaa Julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta. Alue varataan
pääasiassa julkisille palveluille. Alueelle voidaan sijoittaa myös yksityisiä
palveluita. VL-merkinnällä osoitetaan lähivirkistysalue, VU-merkinnällä urheilu- ja virkistyspalveluiden alue Rautajärven osayleiskaavassa (KV
6.4.2017 §28).
Tontit tai nämä rekisterikiinteistöt, jotka on osoitettu Rautajärven osayleiskaavassa kyläalueeksi, voidaan muodostaa lohkomistoimituksella eri kiinteistöiksi. Tontit voidaan valmistella hinnoitteluun, kun rakennuspaikoille on
määritetty pinta-alat. Tontit voidaan laittaa yleiseen hakumyyntiin sen jälkeen, kun ne ovat kunnanhallituksen hinnoittelemia. Rautajärvellä on monta muutakin tonttia, joiden lohkominen on jätetty odottamaan kustannussyistä, koska Rautajärven myytävistä tonteista on ollut varsin vähän kysyntää. Viimeisen puolen vuoden aikana on ollut yksi kysely, joka ei kohdistunut näihin rakennuspaikkoihin.
Rakennusvalvonnan mukaan Rautajärven alueelle on haettu kokonaisuudessaan varsin vähän uudiskohteiden rakennuslupia. Vuonna 2021 on
haettu yksi vakituisen asunnon rakennuslupa, vuonna 2020 yksi vapaa-ajan asunnon rakennuslupa, vuonna 2019 ei yhtään rakennuslupaa ja
vuonna 2018 kaksi vapaa-ajan asunnon rakennuslupa. Alueella ei ole juurikaan uudisrakentamista käynnissä.
Tontit ja koulunkiinteistöllä sijaitseva lähiliikuntapaikka tulee erottaa omiksi
kiinteistöksi ennen tonttien ja koulun myyntiä. Karttapalvelun uusimisella
on pyritty parantamaan kohteiden myyntiä, josta ne ovat helposti löydettävissä. Tontin hakeminen on helppoa ja haettavan tontin ympäristö helpommin hahmotettavissa. Vapaiden ja varattujen tonttien tilanne on palvelussa
aina ajan tasalla.
Lähiliikuntapaikka
Liikuntapalveluiden näkökulmasta Rautajärven koulun alueen ja lähiympäristön liikuntapaikat täyttävät jo monelta osin lähiliikuntapaikan tunnusmerkit. Koulun hiekkakenttä on käytössä ympärivuotisesti jalkapallossa ja luisPöytäkirjan allekirjoittajat
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telussa, piha-alueella on leikkipaikka, frisbeegolfrata, pulkkamäki ja hiihtolatu. Koulun läheisyydessä, noin 400 metrin etäisyydellä on urheilukentän
alue, jossa pääsee monipuolisesti harrastamaan mm. pesäpalloa, skeittausta, katukorista ja yleisurheilua. Urheilukentän reunassa sijaitseva kota
osaltaan täydentää kylän vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Rautajärven
kyläyhdistys on aktiivisena toimijana kehittänyt alueen harrastusmahdollisuuksia ja koulun alueesta on muodostunut jo nyt monipuolinen lähiliikuntapaikka.
Mikäli alue säilyisi tulevaisuudessa kunnan omistuksessa, olisi olemassa
olevia liikuntapaikkoja mahdollisesti peruskorjattava tulevien vuosien käyttöä ennakoiden. Näitä korjauksia olisivat mm.
 koulun ja pesäpallokentän kivituhkapinnoitteen uusiminen 8 000 euroa
 jääkiekkokaukalon valaistuksen uusiminen (maakaapelointi ja led)
13 000 euroa
 kentän vesipostin uusiminen 4 000 euroa
yhteensä 25 000 euroa.
Lisäksi olisi mahdollista laatia kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä suunnitelma, jolla nykyisten liikuntapaikkojen ylläpito varmistetaan ja pohditaan
niiden kehittämismahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Suunnitelmien toteuttaminen vaatisi 25 000 euron määrärahavarausta kunnan talousarvioon mainittujen kohteiden peruskorjauksia varten.
Kenttäalueen lohkominen erilliseksi tontiksi tulee suunnitella, mikäli koulukiinteistö vaihtaa tulevaisuudessa omistajaa. Kuntosalin siirto koulun tiloihin tulee ennakoida ja valmistella pysyväksi, mikäli Rautajärven kyläyhdistyksen suunnittelema toimintamalli toteutuu sovitussa aikarajassa.
Yhteenvetoa
Lähtökohtaisesti on tarkoituksenmukaista, että kunta hyvin pitkälle luopuu
niistä kiinteistöistä, joita se ei toiminnassaan käytä. On kuitenkin selvää,
että koulun ympäristö on kyläläisille tärkeä vapaa-ajanvietto-, liikunta- ja
kokoontumispaikka. Kuntalaisaloitteen tehneet ovat osoittaneet halua ja sitoutumista alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kunnan talouden ja resurssien käytön näkökulmasta tilanne on kuitenkin haastava tuleville vuosille. Rautajärven alueen lapsimäärä on vähäinen ja alueella on syntynyt
viimeisen kolmen vuoden aikana ainoastaan yksi lapsi vuodessa. Muuttoliike alueelle on myös vähäistä, eikä siinä viime vuosien kysynnän mukaan
ole osoitettavissa selkeää muutosta.
On vaikea arvioida, missä määrin alueen houkuttelevuuteen asuinalueena
tulee vaikuttamaan, mikäli ammatillisen koulutuksen järjestäminen veneenrakennuksessa ja kierrätysrakentamisessa toteutuvat lähitulevaisuudessa
ja lisääkö mennyt ja meneillään oleva pandemia-aika maaseudun houkuttelevuutta asuinpaikkana niin, että sen vaikutukset ulottuvat myös Rautajärvelle. Kunnan väestö on kokonaisuudessaan ikääntymässä voimakkaasti seuraavan 10 - 20 vuoden aikana, mikä vaikuttaa myös Rautajärven
alueen asukkaiden ikärakenteeseen ja palveluiden käyttöön. Nopeita ja
merkittäviä muutoksia tilanteen kääntymisestä positiiviseen asukas- ja ikärakenteessa ei todennäköisesti ole odotettavissa.
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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On kuitenkin perusteltua antaa kyläläisille ja yhteistyötahoille mahdollisuus
kiinteistön ja alueen jatkokehittämiselle niin, että tavoitteena on alueen
elinvoiman ja houkuttelevuuden lisääminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin
tukeminen. Tavoitteena tulee kuitenkin olla, että kehittämiselle varatun
ajan jälkeen vastuu koulukiinteistön ylläpidosta ja kustannuksista siirtyy
pois kunnalta.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 74 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Elina Joutsen, kaavoitusinsinööri
p. 040 737 5390, elina.joutsen@palkane.fi
Petri Ketola, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri
p. 040 580 8270, petri.ketola@palkane.fi
Matti Vesava, tekninen johtaja
p. 0400 633 350, matti.vesava@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
1. että Rautajärven koulukiinteistön ja koulun alueen kehittämiselle ja toiminnan synnyttämiselle alueelle annetaan kahden vuoden lisäaika
31.7.2023 asti.
2. että kunta ylläpitää koulukiinteistön aluetta kyseisenä aikana välttämättömiltä osin.
3. että koulukiinteistön ja alueen kehittämisen koordinoinnista vastaavat
aloitteen tehneet yhteisöt. Kunta toimii asiassa yhteistyökumppanina.
4. että koulu- ja rivitalokiinteistö asetetaan myyntiin vuoden 2023 syksyllä,
mikäli koulukiinteistöön ja alueelle ei muodostu sellaista toimintaa, joka
mahdollistaisi kiinteistöjen kustannusten ja ylläpidon vastuun siirtymistä
pois kunnalta.
5. että kuntalaisaloite on loppuunkäsitelty.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

4 Kuntalaisaloite Rautajärven koulukiinteistön jatkokäytöstä
5 Liite 1: Kunnallinen lähiliikuntapaikka Rautajärvelle
6 Liite 2: Kysely Rautajärven seudun asukkaiden toiveista koulukiinteistön jatkokäytöstä
7 Liite 3: Kaavakartta koulun kiinteistöstä ja ehdotus kiinteistön uudelleen
järjestämisestä
8 Liite 4: koulun tuorein tuloslaskelma ja johtopäätökset
9 Liite 5: Kuntalaisten lahjoitukset Rautajärven koulukiinteistöön

Pöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 155

10/2021

31

15.06.2021

Niementie 12 kiinteistön myyntiehdon vapauttaminen
93/10.00.02/2020
KH 15.06.2021 § 155
Miika Utoslahti on pyytänyt kunnalta lupaa myydä omistuksessaan oleva,
osoitteessa Niementie 12 sijaitseva kiinteistö Asunto Oy Eco Villas Pälkäneelle, joka on rakennuttanut kiinteistöllä olevat rakennukset. Miika Utoslahti esittää myyntiehdon vapauttamista kyseisen kiinteistön osalta.
Kyseinen kiinteistö ei ole enää rakentamaton ja rakennuksille on tehty
käyttöönottokatselmukset, joiden myötä ne on hyväksytty käyttöönotettavaksi. Kiinteistöön liittyvä rakennusvelvoite on siis täyttynyt, mutta loppukatselmusta ei ole vielä suoritettu. Rakennusvalvonta puoltaa myyntiehdon
vapauttamista.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 26 § 4.
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
vapauttaa Miika Utoslahden omistaman, osoitteessa Niementie 12, sijaitsevan kiinteistön kauppakirjan ehdon niin, että Miika Utoslahdella on oikeus myydä kiinteistö edelleen.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston syyskauden ensimmäiset kokoukset
116/00.02/2021
KH 15.06.2021 § 156
Kunnanhallituksen viimeiseksi kokoukseksi ennen kesätaukoa on sovittu
15.6.2021 ja kunnanvaltuuston 29.6.2021. Kuntavaalien poikkeuksellisesta
aikataulusta johtuen uusi kunnanvaltuusto ja -hallitus eivät ehdi järjestäytyä ennen kesätaukoa.
Kunnanhallituksen syyskauden ensimmäiseksi kokoukseksi, jossa käsitellään uusien luottamustoimielimien järjestäytymis- ja nimeämispykälät ensimmäistä uutta kunnanvaltuustoa varten, esitetään tiistaita 3.8.2021 klo
18. Kyseessä on samalla nykyisen kunnanhallituksen viimeinen kokous.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mirva Kittilä on sopinut valtuustoryhmien
kanssa, että uuden kunnanvaltuuston järjestäytymiskokous pidetään tiistaina 10.8.2021 klo 18.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 140 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
kunnanhallituksen syyskauden ensimmäisen ja samalla nykyisen kunnanhallituksen viimeisen kokouksen pidettäväksi tiistaina 3.8.2021 klo 18.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat
KH 15.06.2021 § 157
Kunnanhallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavia ajankohtaisia asioita:
1. Pirkanmaan väestöennuste ja -suunnite
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on laatinut Pirkanmaan Liiton toimeksiannosta Pirkanmaan kuntien väestöennusteen ja -suunnitteen vuoteen 2040. Väestösuunnitteessa on huomioitu syvemmin Pirkanmaan
väestönkehityksen trendejä ja viime vuosien kehitystä kuin perinteisemmässä ennusteessa. Väestösuunnitteessa on tarkasteltu kolmen eri kehitystrendin näkökulmasta, joita ovat suurkaupungistuminen, seutuistuminen
ja hajautuminen. Näitä vaihtoehtoja on tarkasteltu maltillisen ja voimakkaan kasvun näkökulmista. Maltillisen kasvun skenaarioissa Pälkäneen
väestönkehitys on negatiivinen kaikissa kehitystrendeissä, mutta voimakkaan kasvun skenaarioissa Pälkäneen väestönkehitys kääntyy positiiviseksi niin seutuistumisen kuin hajautumisenkin vaihtoehdoissa.
Pirkanmaan oman ennusteen ja suunnitteen lisäksi MDI julkisti 2.6.2021
koko Suomea koskevan väestöennusteen vuoteen 2040 asti. Molempien
ennusteiden materiaalia on mahdollista hyödyntää Pälkäneen strategiavalmistelussa ja uuden valtuuston perehdytyksessä.
2. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kansallisen sote-valmistelun tilannekatsaus
Pirkanmaan kaikki kunnat jatkavat vuoden 2021 loppuun asti sote-keskus
valmistelua STM:n myöntämällä 5,9 miljoonan euron rahoituksella ja siihen
liittyvällä noin 11 miljoonan rakennerahoituksella. Rahoituksiin kytkeytyviä
hankkeita on kaikkiaan noin kymmenen, joissa suurin osa Pirkanmaan
kunnista on mukana.
Syksyn aikana tullaan tekemään paljon erilaisia selvityksiä liittyen talouteen, henkilöstöön, sopimuksiin, tiloihin sekä irtaimeen omaisuuteen. Lisäksi selvityksen alla ovat myös tukipalvelut sekä eri palveluiden yhdyspinnat.
3. Onkkaalantien perusparannuksen suunnittelun käynnistäminen Ely-keskuksen kanssa.
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ottaa tiedoksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös
Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta
KH 15.06.2021 § 158
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on KuntaL 92 §:n ja hallintosäännön 51 §:n mukaisesti
toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja virkamiesten päätökset:
Viranhaltija
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Talousjohtaja

Pykälä/vuosi
19-21, 23-28 §/2021
19 §/2021
14-16 §/2021

Toimielinten pöytäkirjat
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Esitys

Kokouspäivä
24.5.2020
2.6.2021

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättä olla ottamatta käsiteltäväkseen edellä mainituissa
pöytäkirjoissa olevia asioita.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
KH 15.06.2021 § 159
Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat ilmoitusluontoiset kirjelmät ja
asiakirjat, jotka eivät vaatine kunnanhallituksen käsittelyä tai päätöksentekoa:
Nro Lähettäjä
1. Suomen Kuntaliitto
2.
3.
4.
Esitys

Otsikko/asiasisältö
Yleiskirje 8/2021: Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
Hämeenlinnan hallin- Päätös H426/2021 Kunnallisasiaa koskeva
to-oikeus
valitus
525 allekirjoittanutta Kirje 7.6.2021: Jätevesi- ja lietekuljetuspalvelut säilytettävä omien kylien yrittäjillä
Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje 6/2021: Kuntaliiton valtuuskunnan
vaalit 2021

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Hallintojohtaja Anitta Hietaniemen korvausvaatimus
111/01.02/2021
KH 15.06.2021 § 160
Pälkäneen kunnan hallintojohtaja Anitta Hietaniemi on 1.6.2021 toimittanut
kunnanhallitukselle kirjelmän, jossa hän esittää korvattavaksi hänelle
26.6.2019 alkaen kertyneitä ns. lisätyötunteja yhteensä 576 tuntia ja 43
minuuttia. Tunneista 437 h 59 minuuttia on kertynyt ennen 20.11.2020, jolloin hallintojohtajan virassa aloitti viransijainen ja Anitta Hietaniemi siirtyi
toimimaan kokopäiväisesti kunnanjohtajan viransijaisuuteen ja edelleen
kunnanjohtajan väliaikaiseen virkaan 11.4.2021 asti. Kunnanjohtajana toimimisen ajalta 20.11.2020 – 11.4.2021 hän esittää korvattavaksi 138 tuntia 44 minuuttia. Anitta Hietaniemen esittämä korvaussumma on hänen
laskelmansa mukaan yhteensä 20 103,45 euroa.
Anitta Hietaniemi perustelee tuntien kertymistä pitkäaikaisen henkilöstöpulan seurauksena ja ennen kaikkea talousjohtajan viran sijaistamisesta
26.6.2019 alkaen sekä useista kunnanjohtajan viran sijaistusjaksoista. Lisäksi Anitta Hietaniemi perustelee esitystään hänen mukaansa Pälkäneen
kunnan vakiintuneella käytännöllä korvata johtoryhmän jäsenille vapaana
tehtyjä työtunteja.
Kunnanvaltuusto on 13.12.2018 § 68 valinnut Anitta Hietaniemen Pälkäneen kunnan hallintojohtajan virkaan. Päätöksessä, joka toimii virkamääräyksenä, on päätetty mm. hallintojohtajan kokonaispalkkauksesta sekä
siitä, että hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena, kunnan henkilöstöpäällikkönä sekä kunnan palkka-asiamiehenä ja on kunnan johtoryhmän
jäsen. Lisäksi on päätetty, että palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Virkamääräyksestä ilmenee,
että hallintojohtajan virka vastaa kunnan tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohtaja kuuluu kunnan ylimpään johtoon.
Tätä tukee se, että viranhaltijan virkamääräyksestä ilmenee hänen johtava
asemansa/esimiesasemansa koko toimialan esimiehenä. Tämän johdosta
viran palkkaukseen voidaan soveltaa kokonaispalkkaa, kuten virkamääräyksessä on vahvistettu.
Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työaikaluvun 13 §:n
1. momentin mukaan lisätyötä on työnantajan aloitteesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole ylityötä. Ylityötä on taasen 14 §:n 1 momentin mukaan työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan sekä jäljempänä määritellyt ylityörajat. Edelleen työaikaluvun 20 §:ssä määritellään, että edellytyksenä työaikakorvauksen suorittamiselle on:
1. työ on tehty työpaikalla tai erityisestä syystä esimiehen määräämällä
muulla paikalla.
2. työhön käytetty aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti selvitetty.
3. työ on suoritettu toimivaltaisen viranomaisen antaman kirjallisen määräyksen perusteella paitsi silloin, kun kysymyksessä on säännöllinen
vuorotyö tai jaksotyö.
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työaikaluvun 21
§:ssä on määräys koskien työaikakorvausten suorittamista koskevia rajoituksia. Kyseisen pykälän 1. momentin mukaan lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-,
lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia määräyksiä ei sovelleta viranhaltijaan, jonka säännöllistä työaikaa ei ole määritelty. Korvauksia ei myöskään suoriteta kunnanjohtajalle tai vastaavassa
asemassa olevalle eikä kunnan johtoryhmän jäsenelle, ellei kunnan toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuullisesti. Lähtökohtaisesti työaikakorvauksia ei siis suoriteta kunnan johtaville viranhaltijoille, jotka ovat itsenäisessä asemassa sekä kokonaistyöajassa ja –palkkauksessa.
KVTES:n työ-aikaluvun 21 § soveltamisohjeessa on todettu mm. seuraavaa: ”Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan tehtävien luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa tai työajan käytön tarkka
valvonta ei ole tarkoituksenmukaista.” Kunnan ylimpään johtoon kuuluvat
viranhaltijat hallinnoivat itse työajan käyttöään, eikä sitä näin ollen systemaattisesti ylemmän viranhaltijan tai muun viranomaisen toimesta valvota.
Hallintojohtajan työtilanne on ollut kuormittunut viime vuosina etenkin tilanteiden ennakoimattomuuden vuoksi. Kuitenkaan hän ei ole kuvaamansa
mukaisesti hoitanut kaikkia mainitsemiinsa virkoihin liittyviä tehtäviä yksin,
vaikka hänellä on paljon vastuita ollutkin. Talousjohtajan tehtävistä suurin
osa on kuulunut taloussuunnittelijan tehtäviin esimiesvastuuta ja päätösvaltaa lukuunottamatta. Taloussuunnittelija aloitti 6.1.2020. Lisäksi hallintoon on palkattu hallintoasiantuntija 14.4.2020 alkaen. Tietohallintopäällikön tehtävä on lakkautettu ennen hallintojohtaja Anitta Hietaniemen aloittamista Pälkäneellä. Tietohallinto kuuluu hallintojohtajan toimialueelle ja
siinä työskentelee kaksi ICT-asiantuntijaa.
Hallintojohtaja Anitta Hietaniemen palkkaa on tarkistettu työn vaativuuden
arvioinnin mukaisesti 700 euron kuukausikorotuksella 1.8.2019 alkaen talousjohtajan vastuista johtuen. Kunnanjohtajan palkkaa hänelle on maksettu ajalta 14.1.2019-31.3.2019 ja 20.11.2020 – 11.4.2021. Lisäksi hänelle
on joulukuussa 2020 maksettu 5 600 euron kertapalkkio kunnanjohtajan
lyhempien sijaisuuksien hoidosta oman tehtävän ohella.
Anitta Hietaniemi vetoaa kirjeessään kunnanhallitukselle Pälkäneen kunnan vakiintuneeseen käytäntöön työtuntien korvauksiin vapaana johtoryhmän jäsenille. Asiasta ei ole tehty paikallista sopimusta, eikä siitä löydy
muutakaan dokumenttia. Johtavien viranhaltijoiden virkamääräyksistä ilmenee, että he ovat kokonaistyöajassa ja kokonaispalkkauksessa. Yksittäisille johtoryhmän jäsenille on annettu joitakin yksittäisiä työajantasausvapaita menneinä vuosina ilmeisesti ns. liukumatyöajan puitteissa, eli on
tulkittu KVTES:n mukaista työajan liukumaa, jonka mukaisesti työaikaa on
tasoitettu. Mikäli tällainen käytäntö olisi selkeästi määritelty ja myös Anitta
Hietaniemi olisi sen piiriin kuulunut, olisi työaika kuulunut tasata liukuman
ylärajan tultua täyteen eli 50 tunnin kohdalla (aiemmin 40 tunnin), jossa
tunnit leikkautuvat. Tällöin myös tunnit olisi tullut tasata vuoden 2019 osalta kyseisen vuoden aikana ja vuoden 2020 osalta kyseisen vuoden aikana.
Kokonaistyöajassa ja –palkkauksessa olevien johtavien viranhaltijoiden
osalta on myös huomioitava, että kokonaispalkkaus jo sinällään huomioi
tehtävään käytettävää työaikaa, joka voi vaihdella eri vuodenaikojen ja tilanteiden mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Työnantajan näkökulmasta on lainsäädännön ja virkaehtosopimuksen mukaisesti selkeää, että työaikakorvauksia ei tule maksettavaksi. Sovellettavaksi tässä tilanteessa voi kuitenkin tulla KVTES:n työaikaluvun 21 § 2.
momentin lause ”jollei kunnan toimivaltainen viranomainen harkitse sitä
kohtuulliseksi”. Tässä tilanteessa kunnanhallitus arvioi tätä kohtuullisuutta.
On selvää, että tilanne Pälkäneen kunnan johdossa ja hallinnossa on ollut
yleisesti kuormittunut viimeisen kahden vuoden aikana poissaolojen ja tehtävämuutosten seurauksena. Anitta Hietaniemi on tänä aikana toiminut niin
hallintojohtajana kuin pitkiä aikoja kunnanjohtajanakin, jolloin hänellä on
ollut laaja vastuu kokonaisuudesta. Tilanne on ollut kuormittava ja poikkeuksellinen ennen kaikkea siihen liittyvän epävarmuuden ja hankalan ennakoimattomuuden vuoksi. Anitta Hietaniemi on selviytynyt työtehtävistään
hyvin ja kunnan välttämättömät velvoitteet on tullut hoidetuksi.
Toimivalta
Pälkäneen kunnan hallintosääntö 52 §
Valmistelu ja lisätiedot:
Pauliina Pikka, kunnanjohtaja
p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Esitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. että hallintojohtajan virkamääräyksen ja virkatehtävien luonteen vuoksi
KVTES:n mukaisia työaikakorvauksia ei suoriteta hallintojohtaja Anitta
Hietaniemelle.
2. että Anitta Hietaniemelle maksetaan kertakorvaus hänen tekemästään
hyvästä työstä hänen toimiessaan kunnan ylimmän johdon vastuullisissa tehtävissä hankalasti ennakoitavassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
1. hyväksyä 1. kohdan esityksen mukaisesti.
2. että Anitta Hietaniemi on tehnyt hyvää työtä toimiessaan kunnan ylimmän johdon vastuullisissa tehtävissä hankalasti ennakoitavassa ja
poikkeuksellisessa tilanteessa, josta hänelle on korvattu hänen virkaehtojensa mukaisesti.

Liitteet

10 Hallintojohtajan esitys/vaatimus lisätyön korvaamisesta
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oiMuutoksenhakukiellot
kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
ja niiden perusteet
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 142-149, 152-154, 156-159
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 150-151, 155, 160
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatiOikaisuvaatimusviranmuksen
omainen ja –aika
Pykälät: 150-151, 155, 160
Pälkäneen kunnanhallitus
Keskustie 1 / Kirjaamo
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
palkane@palkane.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika

Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta:
Pykälät: Hankintayksikkö:
Pälkäneen kunta
Keskustie 1 / Kirjaamo
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
palkane@palkane.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Valitusohjeet
Valitusviranomainen ja
-aika

Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen:
Pykälät: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42200
f. 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 272
33101 Tampere
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen ja
valituksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Hakemusosoitus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät: Viranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00530 Helsinki
p. 029 564 3300
f. 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen
kunnan kirjaamosta.
Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihde: 03 579 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus
liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 21.6.2021 kello 12 alkaen.
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