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Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Virranta Kari
Ruotsalainen Terttu
Heikkinen Tiina
Hirvonen Pave
Majala Jouni
Martikainen Ossi
Rannio Jorma
Sorjonen Anu
Tuovinen Heidi

17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31
17:00 - 18:31

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Väänänen Harri

Muu

Rissanen Minna

17:00 - 18:31

Kubin Aaro

17:00 - 18:31

Airaksinen Janne
Ulla Nikulainen

17:00 - 18:31
17:00 - 18:31

valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston I
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Kari Virranta
puheenjohtaja

Ulla Nikulainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 1 - 14

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 10.1.2022
Tiina Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pave Hirvonen
pöytäkirjantarkastaja

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

Ptk tark.

Ulla Nikulainen
hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 1

Kokouskutsu toimitetaan vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostin
välityksellä kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa kohdassa: kunnanhallitus.
Kunnanhallituksen kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 5.1.2022.
kunnanhallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle,
esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 5.1.2022 luottamushenkilöiden
verkkopalveluun kohtaan: kunnanhallitus.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 2

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Tiina Heikkinen
ja Pave Hirvonen.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätyttyä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Heikkinen ja Pave Hirvonen.
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Virkanimikkeiden muutos
HKJAO 21.12.2021 § 128

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Osana teknisen sopimuksen palkkauksen määrittämistä ja työn vaativuuden
arviointia tarkasteltiin myös virkanimikkeiden vastaavuutta viran
tehtävänkuvaukseen.
Seuraavien virkanimikkeiden osalta esitetään muutosta:
Nykyinen virkanimike
Rakennusmestari
Ympäristönsuojelusihteeri

Uusi virkanimike
Kuntatekniikkapäällikkö
Ympäristöinsinööri

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Henkilöstöjaosto hyväksyy esitettyjen virkanimikkeiden muutokset ja esittää niitä
kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Henkilöstöjaosto hyväksyi kuntatekniikkapäällikön virkanimikkeen muutoksen ja
päätti esittää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Ympäristösuojelusihteerin virkanimikkeen osalta virkanimike vielä tarkistetaan ja
kunnanhallitus tekee siitä esityksen valtuustolle.

Kunnanhallitus 10.01.2022 § 3
834/01.01.01.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää ympäristösuojelusihteerin uudesta virkanimikkeestä ja
esittää sitä sekä kuntatekniikkapäällikön virkanimikettä valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää ympäristösuojelusihteerin uudeksi virkanimikkeeksi
ympäristöasiantuntija ja esittää sitä sekä kuntatekniikkapäällikön virkanimikettä
valtuuston hyväksyttäväksi
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Valtuuston päätösten täytäntööpano
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 4
235/00.02.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96
§:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka
jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää
täytäntöönpanon.
Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta
13.12.2021, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:
§ 80 Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset
§ 81 Yleiskaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa
§ 82 Sidonnaisuusilmoitukset
§ 83 Eronpyyntö luottamustehtävästä
§ 84 Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
§ 85 Vuoden 2022 talousarvio.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 13.12.2021 tekemät päätökset §:t 80- 85
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston
päätökset täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että valtuuston 13.12.2021 tekemät päätökset §:t 80- 85
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä
muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päätti panna todetut valtuuston
päätökset täytäntöön.
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Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 5
862/02.02.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 85 Lapinlahden kunnan
talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.
Hallintosäännön 86 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät
käyttösuunnitelmasta, jossa osoitetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalue ja
tulosyksikkötasolle sekä tarkennetaan valtuuston asettamia toimenpiteitä ja
tavoitteita. Kunnanhallituksen tulosyksiköitä ovat: yleishallinto, kehittämispalvelut,
työllistäminen ja projektit.
Kunnanhallituksen/lautakunnan alainen viranhaltija päättää tulosyksikön sisällä
määrärahojen ja tuloarvioiden kohdentamisesta. Liitteenä olevassa
käyttösuunnitelmassa käyttötalouden määrärahat on jaettu
tulosyksiköittäin ja täsmennetty valtuuston asettamien tavoitteiden
toteuttamista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja täsmennetyt
tavoitteet sekä määrärahojen jakamisen tulosyksikkötasoille liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätöksen teon aluksi käytiin yleiskeskustelu. Kunnanjohtaja Janne Airaksinen
esitteli käyttösuunnitelman vuodelle 2022.
Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käytti Ossi Martikainen ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta.
Nuorten kesätyötuen osalta voidaan käyttää enemmän kuin varattu 10 000 euroa,
jos tarve sille perustellusta syystä ylittyy.
Kehittämispalveluista asumistoimea tarkastellaan osana strategiaprosessia.
Työllisyyspalveluiden osalta kunnanhallitus antoi tavoitteeksi vähintään 20
pitkäaikaistyöttömän vähentämisen.
Kunnanhallitus esitti elinkeinotoiminnan osalta hankkeistamista (esim. aktivaattorihanke).
Kunnanhallitus hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja täsmennetyt
tavoitteet sekä määrärahojen jakamisen tulosyksikkötasoille liitteen mukaisesti niin
että elinkeino- ja työllisyyspalveluiden täydennetään käydyn keskustelun pohjalta
ja tarkastetaan 31.1.2022 kokouksessa.

Liitteet
1
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Hallintosäännön päivittäminen
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 6
864/00.01.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuusto on hyväksynyt 17.8.2021 § 32 Lapinlahden kunnan hallintosäännön.
Hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutos § 22 osalta niin, että 4 henkilöstöjaosto
päättää vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoista, mikäli henkilölle
maksettava tehtäväkohtainen palkka poikkeaa henkilöstöjaoston vahvistamasta
tehtäväkohtaisesta palkasta tai kyseessä on tehtävä, jota ei ole virka/työehtosopimuksessa hinnoiteltu tai palkka sisältää muita erillisiä korvauksia.
Nykyinen: 22 § Henkilöstöjaoston tehtävät ja toimivalta
1. Käyttää kunnan päätösvaltaa henkilöstön, lukuun ottamatta kunnanjohtajaa,
palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa ja päättää virka- ja työehtosopimusten
täytäntöönpanosta.
2.Päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla
..
4.Päättää vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoista, mikäli henkilölle
maksettava tehtäväkohtainen palkka ylittää virka-/työehtosopimuksen mukaisen
alarajan tai kyseessä on tehtävä, jota ei ole virka-/työehtosopimuksessa
hinnoiteltu.
..
10.Nimeää kunnan työsuojelupäällikön.
Muutettu: § 22 Henkilöstöjaoston tehtävät ja toimivalta
1. Käyttää kunnan päätösvaltaa henkilöstön, lukuun ottamatta kunnanjohtajaa,
palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa ja päättää virka- ja työehtosopimusten
täytäntöönpanosta.
2.Päättää paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla
..
4.Päättää vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkoista, mikäli henkilölle
maksettava tehtäväkohtainen palkka poikkeaa henkilöstöjaoston
vahvistamasta tehtäväkohtaisesta palkasta tai kyseessä on tehtävä, jota ei ole
virka-/työehtosopimuksessa hinnoiteltu tai palkka sisältää muita erillisiä
korvauksia.
..
10.Nimeää kunnan työsuojelupäällikön.
Liitteenä Lapinlahden kunnan hallintosääntö.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyn muutoksen 17.8.2021
vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2022.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy tehdyn muutoksen
17.8.2021 vahvistettuun hallintosääntöön. Päivitetty hallintosääntö tulee voimaan
1.3.2022.

Liitteet
2
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Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävistä
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 7
832/00.00.01.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Valtuutettu Tuomo Lyytikäinen (PS) on 14.12.2021 ilmoittanut luopuvansa
Lapinlahden kunnan luottamustehtävistä 1.1.2021 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 Tuomo Lyytikäinen on valtuuston
vaalilautakunnan varajäsen, ympäristölautakunnan jäsen, kunnanhallituksen
varajäsen (Pave Hirvonen) ja Siilinjärven ympäristölautakunnan jäsen.
Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja
valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa.
Tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valtuuston vaalilautakunnan kokoonpano tällä hetkellä:
varsinainen jäsen
Ruotsalainen Terttu
Väisänen Marjo
Mustonen Seppo
Ruotsalainen Jorma
Turunen Ari

henkilökohtainen varajäsen
Tuovinen Heidi
Lyytikäinen Tuomo
Majala Jouni
Rannio Jorma
Heikkinen Tiina

Kunnanhallituksen kokoonpano tällä hetkellä:
varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Virranta Kari
Tikkanen Jarmo
Ruotsalainen Terttu
Rönkkö Jenni
Tuovinen Heidi
Rusanen Paula
Martikainen Ossi
Ukkonen Markku
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Hirvonen Pave
Majala Jouni
Heikkinen Tiina
Rannio Jorma
Sorjonen Anu

Lyytikäinen Tuomo
Mustonen Seppo
Komulainen Heidi
Ruotsalainen Jorma
Kuutsa Satu

Ympäristölautakunnan kokoonpano tällä hetkellä:
varsinainen jäsen
henkilökohtainen varajäsen
Rönkkö Jenni
Pelkonen Leena
Niiranen Anne
Toikkanen Merja
Heikkinen Mikko
Heikkinen Pertti
Ukkonen Markku
Hänninen Tatu
Lyytikäinen Tuomo
Ruotsalainen Jussi
Rovio Kirsi
Miettinen Anni
Mantsinen Antti
Leskinen Miika
Siilinjärven ympäristöterveyslautakunta; Lapinlahden kunnan edustajat
varsinainen jäsen
Tuomo Lyytikäinen

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

henkilökohtainen varajäsen
Harri Väänänen

1) valtuusto toteaa Tuomo Lyytikäisen menettäneen 1.1.2022 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
2) valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Santtu
Väisäsen, kunnanhallitukseen Pave Hirvosen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Kari Rissasen, ympäristölautakunnan ja Siilinjärven
ympäristöterveyslautakunnan jäseneksi Riku Räsäsen.
3) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi
perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Kari
Rissasen nousemisen uudeksi valtuutetuksi.
Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
1) valtuusto toteaa Tuomo Lyytikäisen menettäneen 1.1.2022 alkaen
vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta
poismuuton vuoksi.
2) valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Santtu
Väisäsen, kunnanhallitukseen Pave Hirvosen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Kari Rissasen, ympäristölautakunnan ja Siilinjärven
ympäristöterveyslautakunnan jäseneksi Riku Räsäsen.
3) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi
perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Kari
Rissasen nousemisen uudeksi valtuutetuksi.
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Eronpyyntö luottamustehtävästä
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 8
674/00.00.00.00/2021
Valmistelija

Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Saara Ervasti on pyytänyt 2.1.2022 eroa vaalilautakunnan
varajäsenyydestä aluevaaleihin ehdolle asettumisen vuoksi.
Kunnanhallitus on 25.10.2021 § 253 valinnut Saara Ervastin Kirkonkylän
itäisen äänestysalueen vaalilautakunnan varajäseneksi.
Vaalilautakunnan kokoonpano:
varsinainen jäsen
Matti Pasanen
Marjatta Turunen
Minna Jääskeläinen
Antti Mantsinen
Eevi Vidgren

Esittelijä
Päätösehdotus

varajäsen
1.Tuukka Honkanen
2. Irja Heikkilä
3. Anna Rannio
4. Saara Ervasti
5. Heikki Riikonen

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus myöntää eron Saara Ervastille vaalilautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee Kirkonkylän itäisen äänestysalueen
vaalilautakunnalle yhden uuden varajäsenen.
Kunnanhallitus myöntää eron Saara Ervastille vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee
Kirkonkylän itäisen äänestysalueen vaalilautakunnalle yhden uuden
varajäsenen.
Päätös
Kunnanhallitus myöntää eron Saara Ervastille vaalilautakunnan
varajäsenyydestä ja valitsee Kirkonkylän itäisen äänestysalueen
vaalilautakunnan varajäseneksi Kati Kaatrasalon.
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Osastopäälliköiden nimeäminen 2022-2025
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 9
840/01.01.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön 12 §:n mukaan osastojen johtamisesta
vastaavat kunnanhallituksen nimeämät osastopäälliköt. Osastopäälliköiden
toimikausi alkaa valtuustokauden alkua seuraavan kalenterivuoden alussa ja
kestää neljä vuotta. Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnanhallitus määrää
osastopäällikön sijaisen, joka hoitaa osastopäällikön tehtäviä hänen ollessa poissa
tai esteellinen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä kaudelle 2022-2025 osastopäälliköt
seuraavasti:
osasto
hallintokeskus
sivistysosasto
tekninen osasto
sosiaali- ja
terveysosasto

Päätös

osastopäällikkö
Ulla Nikulainen
Rainer Leskinen
Rami Linna
Anne Waldèn
31.12.2022 asti

sijainen
Eeva Saarelainen
Ulla Nikulainen
Aku Oksala
Jukka Tiihonen
31.12.2022 asti

Kunnanhallitus päätti nimetä kaudelle 2022-2025 osastopäälliköt
seuraavasti:
osasto
hallintokeskus
sivistysosasto
tekninen osasto
sosiaali- ja
terveysosasto

osastopäällikkö
Ulla Nikulainen
Rainer Leskinen
Rami Linna
Anne Waldèn
31.12.2022 asti

sijainen
Eeva Saarelainen
Ulla Nikulainen
Aku Oksala
Jukka Tiihonen
31.12.2022 asti
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Hallintokeskuksen sisäisen valvonnan selonteko 2021
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 10
542/00.03.01/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 107 mukaan lautakunta/kunnanhallitus
vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.
Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä taloussihteerin kanssa selonteon
hallintokeskuksen sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1. -31.12.2021.
Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 § 195 Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi seuraavat
kohdealueet:

Esittelijä

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten
määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä
olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut
sekä kanteluihin annetut ratkaisut.
3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
- tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden
valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa,
määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen
4. Riskienhallinnan järjestäminen
- Strategiariski
- Toiminnan riskit
- Taloudelliset riskit
- Vahinkoriskit
5.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset
6. Sopimustoiminta
- merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset
ongelmatilanteet.
Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy hallintokeskuksen selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1. - 31.12.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi hallintokeskuksen selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1. - 31.12.2021.

Oheismateriaali
sis valv rap hallinto_osasto_2021
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Valtuustoaloite ilmastosuunnitelman seurantaryhmä
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 11
860/00.01.02.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Lapinlahden vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt 13.12.2021 aloitteen
seurantaryhmän perustamisesta tukemaan ilmastosuunnitelman toimenpanoa.
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Lapinlahden kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan
ilmastosuunnitelman 15. kesäkuuta 2021. Ilmastosuunnitelman tavoitteena ”on
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 80 %
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2035 ja kompensoida loput päästöt hiilinielujen ja varastojen avulla.”
Aloitteessa esitetään, että seurantaryhmän toimeksiannon lähtökohtana olisi
Lapinlahden kunnan kasvihuonekaasupäästötavoite ja siitä aiheutuva tarve saada
myös kuntaorganisaation ulkopuoliset tahot sitoutumaan mahdollisimman laajasti
päästövähennystavoitteisiin.
Aloitteessa esitetään myös, että ryhmässä olisi laaja-alainen edustus
kuntaorganisaation ulkopuolelta esimerkiksi yrittäjien, maa- ja metsätalouden,
asunto-osakeyhtiöiden/isännöitsijöiden, omakotitaloyhdistyksen, kyläyhdistysten,
pyöräilijöiden ja vastaavien yhdistysten ja yhteisöjen edustajia, ja että ryhmän
työtä resursoitaisiin siten, että ryhmä voi tarvittaessa hankkia asiantuntijaneuvoja
työnsä tueksi.
Aloitteessa ehdotetaan, että resurssointi toteutettaisiin esimerkiksi Ylä-Savon
kuntien välisenä hankkeena, jolloin seurantaryhmällä olisi kosketuspintaa myös
seudullisen ja maakunnallisen ilmasto-ohjelman toimenpanoon.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa seurantaryhmän nimeämisen
kunnanjohtajan tehtäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja antoi seurantaryhmän nimeämisen
kunnanjohtajan tehtäväksi.

Oheismateriaali
Valtuustoaloite 13122021 ilmastosuunnitelman seurantaryhmä
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Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen käyttöönotosta kunnallisessa
päätöksenteossa
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 12
861/00.01.03.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoryhmä on tehnyt 13.12.2021
valtuustoaloitteen lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen käyttöönotosta kaikessa
kunnallisessa päätöksenteossa.
Valtuustolaitteessa todetaan, että lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on erilaisten
päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävä lapsiin kohdistuvien vaikutusten
ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai
haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan.
Aloitteessa ehdotetaan, että lapsivaikutusten arviointia voisi käyttää esimerkiksi
kuntien palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen. Vaikutuksia tulisi arvioida, kun tehdään esimerkiksi
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lastensuojelun toimintaympäristössä tai
kaavoituksessa lapsiin kohdistuvia päätöksiä.
Aloitteen mukaan, jos päätöksen ennakoidut vaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä
tehtäessä, voidaan valita eri vaihtoehdoista parhaiten lapsen etua asetettuja
tavoitteita toteuttava ratkaisu. Vaikutusten arviointi lisää myös päätöksenteon
läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta.
Aloitteessa todetaan myös, että lapsen etu ei ole mielipideasia vaan se pitää
selvittää, lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. Lapsiystävällinen kunta tehdään
yhdessä lasten ja nuorten kanssa, ei heitä varten – eikä heidän puolestaan.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa valmistelun palvelulautakunnan
tehtäväksi 31.5.2022 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi ja antoi valmistelun palvelulautakunnan
tehtäväksi 31.5.2022 mennessä.

Oheismateriaali
VALTUUSTOALOITE_12.21
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 10.01.2022 § 14
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kainuun prikaatin 31.12.2021 Pohjois-Savon aluetoimiston
kutsuntakertomus 2021.
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 21.12.2021 pöytäkirja.
Pohjois-Savon liitto maakuntavaltuusto 7.12.2021 pöytäkirja.
Savon Kuituverkko Oy tiedote 4.1.2022, Risto Carlson Savon
Kuidun toimitusjohtajaksi.
STM kuntainfo 22.12.2021 Lastensuojelun sosiaalityön
henkilöstömitoitus 1.1.2022 alkaen.
STM kirje 22.12.2021 Hätäjarrumekanismin käyttöönotto.
Suonenjoen kaupunginhallituksen 13.12.2021 pöytäkirjan ote
§306, Suonenjoen kaupungin lausunto Kuopion
kaupunkiseutusuunnitelman linjaratkaisuun.
Tilastokeskuksen väestönmuutos ennakkotiedot tammimarraskuu 2021, Lapinlahden väkiluvun muutos -100, väkiluku
30.11.2021 9 258 asukasta.
Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen 16.12.2021 pöytäkirja.
Vaalijalan kuntayhtymän 24.11.2021 hyväksytty talousarvio ja
taloussuunnitelma
Valtioneuvoston päätös YM/2021/68 Manner-Suomea koskevat
vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027.
Valtioneuvoston päätös 30.11.2021 MAL evaluointi työryhmän
asettaminen.
YTYÄ! -hankkeen kuntatiedote 5.1.2022.
Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan 14.12.2021 pöytäkirjan ote §23,
Jätetaksa 1.2.2022.
Viranhaltijapäätökset ajalta 15.12.2021 - 4.1.2022, joihin
kunnanhallituksella on otto-oikeus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja päättää, ettei se käytä ottooikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja päätti, ettei se käytä otto-oikeutta
viranhaltijapäätöksiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 4, § 6, § 7, § 10, § 11, § 12, § 14

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5, § 9
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätöksen tehneeltä
Lapinlahden kunnan toimielimeltä kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
8 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa
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tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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