Hallintosäännön päivittäminen 2021
Kunnanhallitus 31.05.2021 § 125
403/00.01.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuusto on hyväksynyt 21.4.2020 Lapinlahden kunnan hallintosäännön.
Hallintosääntöä on tarpeen päivittää sekä lainsäädöllisten että toiminnallisten
muutosten vuoksi seuraavasti:
1. § 9 Palvelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan
jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu
(varapuheenjohtajan ei tarvitse olla valtuutettu).
2. § 20 Sopimusten hallinta (KH: vastaa sopimushallinnasta ja antaa ohjeet)
3. § 21 poistettu toimivalta häiriö- ja poikkeustilanteissa (lisätty lukuun 5a)
4. § 23 Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaa lisätty kohta 11
(kehittämishankkeiden käynnistäminen ja ohjaus) ja tekninen muutos kohtaan
12.
5. § 24 Palvelulautakunnan ratkaisuvaltaan lisätty
8. Vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan
järjestämisestä.
9. Määrää sosiaalihuoltolaissa tarkoitetun vastaavan viranhaltijan.
10. Toimii muutoin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä
tarkoitettuna kunnan toimielimenä ja käyttää siinä ominaisuudessa
kunnan päätösvaltaa, ellei tehtävää ole annettu muulle
viranomaiselle.
11. Päättää palvelusetelin myöntämisen perusteista.
6. § 25 Palvelulautakunnan yksilöjaoston ratkaisuvaltaan lisätty
3. Tekee palvelulautakunnan puolesta ja sen määräämissä asioissa
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset,
jollei tehtävää ole lainsäädännössä tai tämän hallintosäännön
perusteella annettu viranhaltijalle.
4. Päättää eräistä sosiaali- ja terveyspalveluiden
muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista yksilöasioissa.
5. Päättää sosiaalihuoltolain 45 §:ään perustuvien
muutoksenhakuasioiden ratkaisemisesta.
6. Päättää tahdonvastaiseen huoltoon liittyvien asioiden
ratkaisemisesta lukuun ottamatta lastensuojelulain mukaisia
tahdonvastaisia päätöksiä.
7. § 40 Sivistysosaston osastopäällikön ratkaisuvalta
11. Päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä.
8. § 45 poistettu ja kirjastonauton reiteistä ja aikataulusta.
9. Lisäys luku 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen, §:t 57 a ja 57 b
10. § 63 Palvelusuhteeseen ottaminen muutettu:
Palvelulautakunta valitsee toistaiseksi voimassa olevaan
palvelussuhteeseen lääkärit (hammaslääkärit, TK-lääkärit), johtavan
hoitajan, vanhustyönjohtajan, ruokapalvelupäällikön, rehtorin,
koulutussuunnittelijan, varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan ja
kirjastotoimenjohtajan.
11. Lisätty § 81 Kunnanhallituksen tiedonhallinnan tehtävät ja muutettu lisäyksen
vuoksi §:t 82 ja 83 kuntaliiton ohjeen mukaiseksi.
12. § 119 Varavaltuutetun kutsuminen; lisäys tai sihteerin
13. § 120 Läsnäolo kokouksessa; lisäys
Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole
läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
14. § 135 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

15. § 163 Tilapäinen puheenjohtaja
poistettu: joka valitaan iältään vanhimman, kokouksessa paikalla olevan
toimielimen jäsenen tai varajäsen johtaessa puhetta.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyt muutokset liitteen
mukaisesti 21.4.2020 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö
tulee voimaan 1.8.2021.

Päätös

Kunnanjohtaja muutti esitystä § 163 Tilapäinen puheenjohtaja
osalta niin, ettei kohtaa poisteta eli voimaan jää edelleen ”joka valitaan iältään
vanhimman, kokouksessa paikalla olevan toimielimen jäsenen tai varajäsen
johtaessa puhetta.”
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyt muutokset
liitteen mukaisesti 21.4.2020 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty
hallintosääntö tulee voimaan 1.8.2021.

