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Hämäläinen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan viran perustaminen
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Osallistujat

Läsnä

Poissa

Nimi

Klo

Tehtävä

Heiskanen Tarmo
Kubin Aaro
Väänänen Harri

18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:53 - 19:26

Auhtola Jari
Essayah Sari
Heikkinen Tiina
Hirvonen Pave
Juutinen Tiina
Karttunen Reijo
Katainen Matti
Knapp Noora
Kojo Matti
Kuutsa Satu
Kyyrö-Harju Pia
Lyytikäinen Tuomo
Majala Jouni
Martikainen Ossi
Nissinen Olavi
Ollikainen Risto
Rahkola Marko
Rannio Jorma
Rissanen Minna
Ruotsalainen Jorma
Savolainen Rauno
Sonninen Jorma
Sorjonen Anu
Tikkanen Jarmo
Turunen Ari
Valta Antti
Vammelvirta Irina
Väisänen Marjo
Airaksinen Janne
Nikulainen Ulla

18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
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18:30 - 19:30
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18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
19:09 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jösen
jäsen
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Hämäläinen Katri
Rusanen Juha-Pekka

Allekirjoitukset
Tarmo Heiskanen
puheenjohtaja § 9

Aaro Kubin
puheenjohtaja §§:t 10 - 18

Käsitellyt asiat
§:t 9 - 18
Ptk tark.

Ulla Nikulainen
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot
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Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 22.4.2020
Pia Kyyrö-Harju
pöytäkirjantarkastaja

Satu Kuutsa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla.
Todistaa

Ptk tark.

Anja Mähönen
asianhallintasihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valtuusto
KVALT 21.04.2020 § 9
146/00.02.00/2020
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 15.4.2020 hallintosäännön 112 §:n
mukaisesti valtuutetuille sekä niille, joilla on 21.4.2020 kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus tai -velvollisuus. Kokouksesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa
Lapinlahden kunnan verkkosivuilla 15.4.2020 nähtäväksi asetetulla
kokouskutsulla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Matti ja Liisa paikallislehdessä
16.4.2020. Kokouskuulutus on oheismateriaalina.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä. Valtuutettujen lukumäärän ollessa 31 edellyttää
päätösvaltaisuus vähintään 21 valtuutetun läsnäoloa.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa valtuuston kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja Tarmo Heiskanen pyysi valtuustolta suostumusta luovuttaa
puheenjohtajuus Valtuustosalissa paikalle olevalle valtuuston 1.
varapuheenjohtaja Aaro Kubinille, koska hän itse osallistuu kokoukseen
etäyhteydellä. Lisäksi Tarmo Heiskanen pyysi mahdollisuutta osallistuja
kokoukseen jäsenenä.
Valtuusto suostui järjestelyyn.

Oheismateriaali
kvalt kokouskuulutus_15042020
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Pöytäkirjantarkastajien vaali valtuusto
KVALT 21.04.2020 § 10
Valtuusto valitsee valtuutetuista kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen päätöksistä tehdyn pöytäkirjan.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitut määrätään toimimaan ääntenlaskijoina
mahdollisissa äänestyksissä.
Valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan valtuuston kokouksen
jälkeen.
Valtuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa
Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Satu Kuutsa ja Pia Kyyrö-Harju.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Satu Kuutsa ja Pia Kyyrö-Harju.
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Hallintosääntömuutos
Kunnanhallitus 30.03.2020 § 64

Valmistelija

Kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi
Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä
koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden
tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän
toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee
koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.
Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset
voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.
Kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan myös häiriötilanteissa niin
pitkälle kuin on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön, hallintosäännön ja
muiden ohjeiden mukaisia toimivaltuuksia.
Häiriötilanteen johtamisessa on tähän asti edetty normaaliajan
johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa voi tulla tarve tehdä
kiireellisiä päätöksiä, joissa ei voida jäädä odottamaan hallintosäännön mukaisen
toimielimen päätöstä.
Vallitsevasta yhteiskunnan tilanteesta johtuen esitetään, että kunnan
hallintosäännön 21 § 3. momentiksi lisätään päätösehdotuksen mukaiset
määräykset häiriö- ja poikkeusolojen erityistoimivallasta (liitteenä).
Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtajan tulisi käyttää
normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen
päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi,
milloin asia koskee





toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä,
taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista,
tiedottamista tai
muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Näissä asioissa kunnanjohtaja tai hänen sijaisenansa toimiva viranhaltija tekee
välttämättömän kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella
toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia. Jos kunnanjohtajan sijaisena toimiva
viranhaltija on estynyt, käyttää päätösvaltaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön,
hallintosääntöä tarkentavan ohjeen ja delegointipäätösten mukaisesti.
Esittelijä

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan hallintosäännön 21 § 3.
momentiksi lisätään seuraavat häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
erityistoimivaltuuksia koskevat määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan
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toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä
päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Jos kunnanjohtajan sijaisena toimiva viranhaltija on estynyt, käyttää päätösvaltaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta,
taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan
johtoryhmässä esittelystä tekemällä päätöksellä. Kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemästä päätöksestä ilmoitetaan
kunnanhallitukselle välittömästi päätöksen teon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai
hänen määräämänsä henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.
Poikkeuksellisten toimivaltuuksien olleessa käytössä kaikki kunnan viestintä
tapahtuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalle annettavaa erityistoimivaltaa
koskeva hallintosäännön määräys pannaan kuntalain 143 §:n mukaisesti
täytäntöön välittömästi.
Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan hallintosäännön 21 § 3.
momentiksi lisätään seuraavat häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
erityistoimivaltuuksia koskevat määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan
toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä
päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Jos kunnanjohtajan sijaisena toimiva viranhaltija on estynyt, käyttää päätösvaltaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta,
taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan
johtoryhmässä esittelystä tekemällä päätöksellä. Kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemästä päätöksestä ilmoitetaan
kunnanhallitukselle välittömästi päätöksen teon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai
hänen määräämänsä henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.
Poikkeuksellisten toimivaltuuksien olleessa käytössä kaikki kunnan viestintä
tapahtuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana.

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 64
§ 11

2/2020

8

30.03.2020
21.04.2020

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalle annettavaa erityistoimivaltaa
koskeva hallintosäännön määräys pannaan kuntalain 143 §:n mukaisesti
täytäntöön välittömästi

KVALT 21.04.2020 § 11
292/00.01.01/2020
Liitteenä on muutettu hallintosääntö
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan hallintosäännön 21 § 3.
momentiksi lisätään seuraavat häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
erityistoimivaltuuksia koskevat määräykset:
Häiriötilanteen aikana ja poikkeusoloissa voi kunnanjohtaja tai hänen sijaisenaan
toimiva viranhaltija käyttää normaalista toimivallastaan poiketen erityistä
päätösvaltaa peruspalveluiden turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.
Jos kunnanjohtajan sijaisena toimiva viranhaltija on estynyt, käyttää päätösvaltaa
kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Erityinen toimivaltuus koskee hallinnonalojen toimintojen yhteensovitusta,
taloudellisia resursseja, henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai
häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.
Erityinen toimivalta tulee käyttöön valtioneuvoston määrittelemissä
poikkeusoloissa. Lisäksi se voidaan ottaa käyttöön häiriötilanteissa
kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisissä tilanteissa kunnanjohtajan
johtoryhmässä esittelystä tekemällä päätöksellä. Kiireellisissä tilanteissa
kunnanjohtajan johtoryhmässä esittelystä tekemästä päätöksestä ilmoitetaan
kunnanhallitukselle välittömästi päätöksen teon jälkeen.
Erityisen toimivaltuuden lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.
Toimivaltuuden käyttö tapahtuu aina kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
johtoryhmässä. Erityiseen toimivaltaan liittyvät päätökset tekee kunnanjohtaja tai
hänen määräämänsä henkilö johtoryhmän jäsenen esittelystä.
Poikkeuksellisten toimivaltuuksien olleessa käytössä kaikki kunnan viestintä
tapahtuu häiriötilanteiden johtoryhmän koordinoimana.

Päätös

Käydyn keskustelun aikana puheenvuoron käyttivät valtuutetut Matti Kojo ja Jorma
Rannio.
Lisäksi puheenvuoron käyttivät kunnanjohtaja Janne Airaksinen kunnanhallituksen
puheenjohtaja Ossi Martikainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Lapinlahden kunnan hallintosääntö_20200415
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Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävistä / Juha-Pekka Rusanen
Kunnanhallitus 14.04.2020 § 84

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuutettu Juha-Pekka Rusanen (Kesk.) on 1.3.2020 kirjeellä ilmoittanut
luopuvansa Lapinlahden kunnan luottamustehtävistä 1.3.2020 alkaen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on
sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Valtuuston jäsenyyden lisäksi Juha-Pekka Rusanen on tarkastuslautakunnan
varsinainen jäsen ja puheenjohtaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäsen ja puheenjohtaja, valtuuston vaalilautakunnan varajäsen,
sekä Halosten Museosäätiön hallintoneuvoston jäsen, Lapinlahden kunnan
edustaja.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla valtuutettuja.
Lisäksi kunnallisten toimielinten kokoonpanossa on otettava huomioon tasaarvolain 4 §:n mukaiset määräykset.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
Varsinainen jäsen
Juha-Pekka Rusanen (Kesk.)
puheenjohtaja
Noora Knapp (KD)
Eine Parviainen (Kok.)
Jarno Tervakoski (SDP)
Harri Väänänen (PS)

Henkilökohtainen varajäsen
Markku Ukkonen (Kesk)
Kati Kaatrasalo (KD)
Tiina Tanskanen (Kok.)
Esko Soininen (SDP)
Kauko Hiltunen (PS)

Lapinlahden kunnan valtuuston vaalilautakunnan jäsenet
Jäsen
Antti Valta (Kesk.)
Noora Knapp (KD)

Henkilökohtainen varajäsen
Juha-Pekka Rusanen (Kesk.)
Sari Essayah (KD)
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Matti Katainen SDP
Satu Kuutsa (Kok.)
Minna Rissanen (PS)

Jorma Rannio (SDP)
Anu Sorjonen (Kok.)
Harri Väänänen (PS)

Lapinlahden kunnan Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet
Jäsen
Juha-Pekka Rusanen (Kesk.)
Niina Savolainen (PS)
Esittelijä

Henkilökohtainen varajäsen
Jarmo Tikkanen (Kesk.)
Minna Rissanen (PS)

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus
Suomessa voimassa olevan poikkeustilan vuoksi, valtioneuvosto on 16.3.2020
alkaen rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Tämän vuoksi
puolueet ja niiden järjestöt eivät ole voineet kokoontua sopiakseen
henkilövalinnoista. Kunnan toiminnan tulee kuitenkin jatkua poikkeustilasta
huolimatta, eikä kokoontumisrajoitus koske kunnan toimielimiä.
1) Kunnanhallitus nimeää jäsenen Halosten Museosäätiön hallintoneuvoston
toimikauden 2017-2020 loppuajalle.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
2) valtuusto toteaa Juha-Pekka Rusasen menettäneen 1.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
3) valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan ja valtuuston vaalilautakunnan sekä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
kokoontumisrajoitusten päättymiseen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Marko Rahkolan nousemisen
uudeksi valtuutetuksi.
o
Päätös

1) Kunnanhallitus nimesi Minna Rissanen jäseneksi Halosten Museosäätiön
hallintoneuvoston toimikauden 2017-2020 loppuajaksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
2) valtuusto toteaa Juha-Pekka Rusasen menettäneen 1.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
3) valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan ja valtuuston vaalilautakunnan sekä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
kokoontumisrajoitusten päättymisen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Marko Rahkolan nousemisen
uudeksi valtuutetuksi.
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KVALT 21.04.2020 § 12
217/00.00.01.00/2020

Esittelijä
Päätösehdotus

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) valtuusto toteaa Juha-Pekka Rusasen menettäneen 1.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
2) valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan ja valtuuston vaalilautakunnan sekä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
kokoontumisrajoitusten päättymisen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Marko Rahkolan nousemisen
uudeksi valtuutetuksi.

Päätös

Keskustelun aikana puheenvuoron käytti valtuutettu Noora Knapp.
Lisäksi puheenvuoron käytti kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen.
1) Valtuusto totesi Juha-Pekka Rusasen menettäneen 1.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
2) Valtuusto päätti, että se valitsee tarkastuslautakunnan ja valtuuston
vaalilautakunnan sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenen kokoontumisrajoitusten päättymisen jälkeen.
Valtuusto merkitsi tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen
varavaltuutetun Marko Rahkolan nousemisen uudeksi valtuutetuksi.
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Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävästä / Katri Hämäläinen
Kunnanhallitus 14.04.2020 § 85

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuutettu Katri Hämäläinen (Kesk.) on 12.2.2020 lähettämällään sähköpostilla
ilmoittanut luopuvansa Lapinlahden kunnan luottamustehtävistä 30.3.2020 alkaen
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on
sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.
Valtuuston jäsenyyden lisäksi Katri Hämäläinen on palvelulautakunnan
varsinainen jäsen ja puheenjohtaja, palvelulautakunnan yksilöjaoston jäsen ja
puheenjohtaja sekä henkilöstöjaoston jäsen.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
- asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemas sa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen
- yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Lisäksi kunnallisten toimielinten kokoonpanossa on otettava huomioon tasaarvolain 4 §:n mukaiset määräykset.
Palvelulautakunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
varsinainen jäsen
Hämäläinen Katri (Kesk.), puheenjohtaja
Rannio Jorma (SDP), varapuheenjohtaja
Halonen Juha (Vas.)
Heikkinen Pertti (Kesk.)
Hirvonen Pave (PS)
Niiranen Anne (KD)
Vammelvirta Irina (Kesk.)

henkilökohtainen varajäsen
Tuhkanen Helmimarja (Kesk.)
Jäntti Jari (SDP)
Turunen Ari (Vas.)
Rahkola Marko (Kesk)
Hartikainen Olli (PS)
Kasurinen Päivi (KD)
Tabell Mari (Kesk.)

Palvelulautakunnan yksilöjaoston kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
varsinainen jäsen
Hämäläinen Katri (Kesk.), puheenjohtaja
Rannio Jorma (SDP), varapuheenjohtaja
Hirvonen Pave (PS)

henkilökohtainen varajäsen
Vammelvirta Irina (Kesk.)
Heikkinen Pertti (Kesk.)
Halonen Juha (Vas.)

Henkilöstöjaoston kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen
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Ossi Martikainen (Kesk.), puheenjohtaja
Olavi Nissinen (KD) varapuheenjohtaja
Tarmo Heiskanen (Kesk.)
Katri Hämäläinen (Kesk.)

Antti Valta (Kesk.)
Minna Rissanen (PS)
Matti Katainen (SDP)
Tiina Juutinen (Kesk.)

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Suomessa voimassa olevan poikkeustilan vuoksi, valtioneuvosto on 16.3.2020
alkaen rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Tämän vuoksi
puolueet ja niiden järjestöt eivät ole voineet kokoontua sopiakseen
henkilövalinnoista. Kunnan toiminnan tulee kuitenkin jatkua poikkeustilasta
huolimatta, eikä kokoontumisrajoitus koske kunnan toimielimiä.
1) Kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenen kokoontumisrajoitusten
päättymiseen jälkeen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
2) valtuusto toteaa Katri Hämäläisen menettäneen 30.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
3) valtuusto valitsee palvelulautakunnan ja palvelulautakunnan yksilöjaoston
varsinaisen jäsenen kokoontumisrajoitusten päättymiseen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän toisen varavaltuutetun Irina Vammelvirran nousemisen uudeksi
valtuutetuksi.

Päätös

1) Kunnanhallitus päätti valita henkilöstöjaoston jäsenen kokoontumisrajoitusten
päättymiseen jälkeen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
2) valtuusto toteaa Katri Hämäläisen menettäneen 30.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
3) valtuusto valitsee palvelulautakunnan ja palvelulautakunnan yksilöjaoston
varsinaisen jäsenen kokoontumisrajoitusten päättymiseen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän toisen varavaltuutetun Irina Vammelvirran nousemisen uudeksi
valtuutetuksi.

KVALT 21.04.2020 § 13
254/00.00.01.00/2020
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) valtuusto toteaa Katri Hämäläisen menettäneen 30.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi ja että,
2) valtuusto valitsee palvelulautakunnan ja palvelulautakunnan yksilöjaoston
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varsinaisen jäsenen kokoontumisrajoitusten päättymiseen jälkeen.
Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi Keskustan
valtuustoryhmän toisen varavaltuutetun Irina Vammelvirran nousemisen uudeksi
valtuutetuksi.
Päätös

1. Valtuusto totesi Katri Hämäläisen menettäneen 30.3.2020 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
2. Valtuusto päätti, että se valitsee palvelulautakunnan ja palvelulautakunnan
yksilöjaoston varsinaisen jäsenen kokoontumisrajoitusten päättymiseen jälkeen.
Valtuusto merkitsi tiedoksi Keskustan valtuustoryhmän toisen varavaltuutetun Irina
Vammelvirran nousemisen uudeksi valtuutetuksi.
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan viran perustaminen
HKJAO 3.2.2020 § 11
hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Sosiaali- ja terveysosastolla on osastopäällikön eläköitymisen vuoksi tarve
järjestää toimintoja uudelleen ja tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden
johtajan viran perustamista.
Viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävä on sosiaali- ja terveysosaston (vanhus-, sosiaali-, vammais- ja
terveyspalvelut) johtaminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen ja niiden
yhteensovittaminen kunnan muiden toimintojen kanssa palvelemaan
kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti asukkaidemme tarpeita. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden johtaja toimii sosiaali- ja terveysosaston esittelijänä
palvelulautakunnassa.
Tehtävä edellyttää vahvaa sote-alan toimintaympäristön tuntemusta, hyvää
perehtyneisyyttä sote-lainsäädännön sekä kunnallishallintoon ja -talouteen.
Odotamme näkemyksiä tulevaisuuden sote-palvelujen järjestämisestä niin
paikallisesti kuin laajemmallakin alueella sekä kykyä tunnistaa digitalisaation
mahdollisuudet toimialalla. Lisäksi odotamme osaamista tasapainoisen ja
taloudellisesti kestävän palvelurakenteen kehittämisessä ja palvelujen
toteuttamista uudistuvin keinoin.
Arvostamme innovatiivista kehittämisotetta ja strategista osaamista sekä hyviä
yhteistyöverkostoja.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja
terveyspalveluiden johtajan viran perustamista.

Päätös

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja
terveyspalveluiden johtajan viran perustamista.

Kunnanhallitus 17.02.2020 § 31
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan viran
perustamista.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan
viran perustamista. Kunnanhallitus päätti pyytää palvelulautakunnalta lausuntoa
viran tehtävän kuvaukseen ja täyttöön liittyen.

KVALT 21.04.2020 § 14
120/01.01.00/2020

Esittelijä

Kunnanjohtaja
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Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden
johtajan viran.

Päätös

Keskustelun aikana puheenvuoron käytti valtuutettu Matti Kojo.
Lisäksi puheenvuoron käytti kunnanhallituksen puheenjohtaja Ossi Martikainen.
Valtuusto päätti perustaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan viran.

LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus/Henkilöstöjao § 12
sto
Kunnanhallitus
§ 32
Valtuusto
§ 15

03.02.2020

2/2020

17

17.02.2020
21.04.2020

Erityisluokanopettajan viran perustaminen
HKJAO 03.02.2020 § 12

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 488 3221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi
Varpaisjärven koululla on ollut määräaikainen pienluokka lukuvuonna 2019-2020.
Pienluokassa on opiskellut kuudennen luokan sekä yläkoulun oppilaita.
Määräaikaisena kokeiltu pienluokka on päässyt erinomaisesti asetettuihin
tavoitteisiin ja nykyinen oppilastilanteen perusteella yläkoulun erityisluokalle tulee
edelleen olemaan tarvetta Varpaisjärven koululla.
Kunnanvaltuuston 10.12.2019 hyväksymään talousarvioon 2020 on varattu
määrärahaa pienluokan toiminnan vakinaistamiseen. Vakinaistaminen on kirjattu
talousarvioon perusopetuksen tulosalueen osioon Keskeiset muutokset
talousarviovuonna 2020. Toiminnan vakinaistaminen edellyttää
erityisluokanopettajan viran perustamista Varpaisjärven koululle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
perustaa erityisluokanopettajan viran.

Päätös

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
perustaa erityisluokanopettajan viran.

Kunnanhallitus 17.02.2020 § 32

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa erityisluokanopettajan viran.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se perustaa erityisluokanopettajan
viran.

KVALT 21.04.2020 § 15
123/01.01.00/2020

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se perustaa erityisluokanopettajan viran.
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Valtuusto päätti perustaa erityisluokanopettajan viran.
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Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos
TEKLA 27.02.2020 § 11

Valmistelija

Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnassa Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen
kaavaehdotus, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, että osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ovat olleet yleisesti nähtävillä ajalla 13.12.2019 – 20.1.2020
ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Nevalan osakaskunta
RN:o 5:10,5:12 yht.vesialue
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaehdotuksesta ja
kaavaselostuksesta on jätetty yhteensä 3 lausuntoa.
Kaavamuutosehdotuksesta annetut 3 lausuntoa, ja niihin annetut vastineet ovat
kaavaselostuksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksesta 13.2.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä
13.2.2020 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen
lausuntojen vastineet, sekä esittää kaavan muutosehdotusta kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan
muutoksesta 13.2.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä
13.2.2020 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen
lausuntojen vastineet, sekä esittää kaavan muutosehdotusta kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus 09.03.2020 § 51

Liitteenä ovat Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta
13.2.2020 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä 13.2.2020
päivätyt kaavaehdotus ja kaavaselostus ja niistä annettujen lausuntojen vastineet.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven
rantaosayleiskaavan muutoksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven
rantaosayleiskaavan muutoksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

KVALT 21.04.2020 § 16
94/10.02.02/2020

Liitteenä ovat Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta
13.2.2020 päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaehdotus ja
kaavaselostus sekä niistä annettujen lausuntojen vastineet
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven
rantaosayleiskaavan muutoksen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Valtuusto hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen
teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Liitteet
OAS/ Julkinen
Kaaavakartta/julkinen
Kaavaselostus/julkinen
Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaava/vastine
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Sakupe Oy:n osakkaaksi liittyminen
Kunnanhallitus 09.03.2020 § 52

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Sakupe Oy on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Siilinjärven kunnan, KeskiSuomen sairaanhoitopiirin, Siun soten, Kuopion kaupungin, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin, Savon koulutuskuntayhtymän, Joensuun kaupungin, Ylä-Savon
Soten, Servica Oy:n, Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Muuramen
kunnan, Hankasalmen kunnan, Heinäveden kunnan, Tuusniemen kunnan,
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Varkauden kaupungin ja Jyväskylän
kaupungin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa asiakkaille pesula- ja
tekstiilipalveluita.
Sakupe Oy tuottaa turvallista ja toimivaa tekstiilihuoltopalvelua yhteisö- ja
yritysasiakkailleen. Sakupen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 21,8 milj. euroa.
Liikevaihdon ennuste vuodelle 2019 on 22,5 milj. euroa ja tuotantovolyymin
ennakoidaan olevan noin 10 Mkg. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Siilinjärvellä,
Jyväskylässä ja Joensuussa. Sakupe Oy toimii säännöllisesti Pirkanmaan,
Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan, Keski-Suomen ja Itä-Savon maakuntien
alueella. Henkilöstöä yhtiössä on yhteensä n. 250 henkilöä.
Sakupe Oy on tarjonnut Lapinlahden kunnalle yhtiön pienosakkuutta. Lapinlahden
kunnan osakkuuden tavoitteena on varmistaa tekstiilipalveluiden hankinta
laadukkaalla ja taloudellisella tavalla.
Osakkaana Lapinlahden kunnalla on mahdollisuus osallistua Sakupe Oy:n
ohjaamiseen sekä tärkeimpien päätösten tekoon (yhtiökokoukset ja säännölliset
osakaskokoukset). Osakkailla, joilla ei ole yhtiön hallituksessa omaa edustajaa,
voivat osakaskokouksessa nimetä hallituksen jäsenistä yhteisen edustajan, joka
käyttää yhtiöön nähden määräysvaltaa heidän valtuuttamanaan. Osakkuudella
pystytään myös pitkäjänteisesti vaikuttamaan yhtiön tekstiilivalikoiman ja
-palvelun kehittämiseen.
Sakupe Oy:n osakkeen osakemerkinnällä sitoudutaan omistamaan ja ohjaamaan
Sakupe Oy:n toimintaa. Osakkuus mahdollistaa tekstiilipalveluiden ostamisen
Sakupe Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Yhtiön osakkeiden osto ei rajaa
kunnan mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa pesula- ja tekstiilipalveluitaan.
Sakupe Oy:n suunnatun osakeannin ehdoissa mainitaan, että osakkeita on
merkittävä yksi kappale, merkintähinta on 500 euroa.
Liitteenä ovat Sakupe Oy:n yhtiöjärjestys, malli puitesopimuksesta ja Sakupe Oy
toiminnan esittely. Oheismateriaalina on päätöksen yritysvaikutusten arviointi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) Lapinlahden kunta päättää merkitä yhden (1) Sakupe Oy:n osakkeen 500
euron hinnalla ja
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2) valtuuttaa johtavat viranhaltijat toteuttamaan käytännön toimenpiteet osakkeen
merkitsemiseksi ja neuvottelemaan puitesopimuksen sisällöstä sekä
allekirjoittamaan puitesopimuksen.
Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) Lapinlahden kunta päättää merkitä yhden (1) Sakupe Oy:n osakkeen 500
euron hinnalla ja
2) valtuuttaa johtavat viranhaltijat toteuttamaan käytännön toimenpiteet osakkeen
merkitsemiseksi ja neuvottelemaan puitesopimuksen sisällöstä sekä
allekirjoittamaan puitesopimuksen.

KVALT 21.04.2020 § 17
201/02.05.05/2020

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) Lapinlahden kunta päättää merkitä yhden (1) Sakupe Oy:n osakkeen 500
euron hinnalla ja
2) valtuuttaa johtavat viranhaltijat toteuttamaan käytännön toimenpiteet
osakkeen merkitsemiseksi ja neuvottelemaan puitesopimuksen sisällöstä sekä
allekirjoittamaan puitesopimuksen.

Päätös

Valtuusto päätti, että
1) Lapinlahden kunta merkitsee yhden (1) Sakupe Oy:n osakkeen 500 euron
hinnalla ja
2) valtuutti johtavat viranhaltijat toteuttamaan käytännön toimenpiteet osakkeen
merkitsemiseksi ja neuvottelemaan puitesopimuksen sisällöstä sekä
allekirjoittamaan puitesopimuksen.

Liitteet
Yhtiöjärjestys_07112017
Malli puitesopimuksesta osakkaaksi liittymiseen
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Ilmoitusasiat
KVALT 21.04.2020 § 18
Valtuustolle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.

Kunnanjohtaja kävi lyhyesti läpi kunnassa koronapandemian
vuoksi tehtyjä toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Valtuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 11, § 12, § 13, § 14, §
15, § 16, § 17
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:




se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen)
kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että





päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64,
Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi.
029 56 42501
029 56 42500 (vaihde)
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8 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:





päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:





päätös, johon haetaan muutosta valittamalla,
alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi,
tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta.
Posti- ja käyntiosoite:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
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kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
9 – 15
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