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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 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05
17:00 - 19:05

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muu

Rissanen Minna

17:00 - 19:05

Kubin Aaro

17:00 - 19:05

Väänänen Harri

17:00 - 19:05

Airaksinen Janne
Ulla Nikulainen

17:00 - 19:05
17:00 - 19:05

valtuuston
puheenjohtaja
valtuuston I
varapuheenjohtaja
valtuuston II
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Kari Virranta
puheenjohtaja

Ulla Nikulainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 116 - 131

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 20.6.2021
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 20.06.2022 § 116

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 15.6.2021.
kunnanhallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle,
esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle.
Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu15.6.2021 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 20.06.2022 § 117

Päätösehdotus

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

Päätös

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Tiina Heikkinen ja Pave Hirvonen.
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Yhteistoimintalain 11§ mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen
ravitsemuspalveluiden henkilöstön siirrosta liikkeenluovutuksella Servica Oy:lle
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 118
48/01.04.00/2022
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus päätti 30.5.2022 § 103 ja valtuusto 13.6.2022 § 25 Lapinlahden
kunnan ravitsemuspalveluiden siirtämisestä liikkeenluovutuksella 1.11.2022
alkaen Servica Oy:lle.
Liikkeenluovutuksen myötä Lapinlahden kunta ostaa jatkossa ravitsemuspalvelut
Servica Oy:ltä. Järjestelyn myötä kunnan palveluksessa työskentelevä henkilöstö
(21 vakituista henkilöä ja yksi määräaikainen henkilö) siirtyvät Servica Oy:n
palvelukseen. Kyseessä on työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä ja lain kunnallisesta
viranhaltijasta 25 §:ssä tarkoitettu liikkeen luovutus ja henkilöstö siirtyy liikkeen
luovutuksen periaattein Servica Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Henkilöstösiirron osalta on käytävä yhteistoimintalain liikkeenluovutusta koskeva
yhteistoimintamenettely.
Yhteistoimintalain mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on
selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus
koskee:
1. luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
2. luovutuksen syyt;
3. luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset
seuraukset; sekä
4. suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.
Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot
henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista.
Luovutuksen saajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön
edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn
ravitsemuspalveluiden henkilöstön siirrosta liikkeenluovutuksella Servica Oy:lle
1.11.2022 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn
ravitsemuspalveluiden henkilöstön siirrosta liikkeenluovutuksella Servica Oy:lle
1.11.2022 alkaen.
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Talous- ja palkkahallintopalveluiden kilpailuttaminen
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 119
789/00.01.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus keskusteli 7.12.2021 § 282 tukipalveluiden uudelleen järjestelyiden
aloittamisesta, koska hyvinvointialueen muodostumisella on merkittävä vaikutus
niiden tuottamiseen kunnassa jatkossa. Johtavat viranhaltijat saivat oikeudet
valmistella mm. talous- ja palkkahallintopalveluiden uudelleen järjestelyä.
Talous- ja palkkahallintopalveluiden osalta uudelleen järjestelyjen lähtökohta on
ollut palveluiden tuottamisen riskin vähentäminen, koska kuntaan jäävän
henkilöstön määrä 1.1.2023 alkaen on niin kriittinen, ettei palvelun tuottamista
pysytä takamaan.
Kevään aikana on alustavasti pyydetty in-house yhtiöiltä Monetra Oy ja Sarastia
Oy tarjoukset palveluiden tuottamisesta. Hintavertailu omaan palvelutuotantoon
verrattuna on oheismateriaalina.
Kunnanhallituksen kokouksessa 19.4.2022 § 81 käydyn keskustelun pohjalta
jatkettiin talous- ja palkkahallintopalveluiden uudelleen järjestelyä valmistelemalla
Sansian kanssa ko. palvelun kilpailuttamista.
Sansia Oy avasi asialle tietopyynnön, johon oli kommentointi aikaa 6.6.2022 asti.
Tietopyynnöllä kartoitettiin mahdollisesti kiinnostuneita palveluntuottajia sekä
kunnan palvelukuvauksen riittävyyttä ja selkeyttä varsinaisen tarjouspyynnön
laadintaa varten.
Prosessi etenee kunnanhallituksen päätöksenteon jälkeen niin, että Sansia
valmistelee heidän ja tulevan toimittajan välisen sopimusmallin. Tarjouspyyntö
julkaistaan 26.7.2022 ja se auki 30 päivää (hankinta ylittää EU:n kynnysrahan).
Kunnanhallituksen vahvistettavaksi asia tulee 12.9.2022 tai viimeistään 3.10.2022.
Tavoiteaikataulu palveluiden tuottamisen palkkahallinnon osalta on 1.1.2023 ja
taloushallinnon osalta viimeistään 31.3.2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talous- ja palkkahallintopalveluiden kilpailuttamisen
liitteenä olevan tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi talous- ja palkkahallintopalveluiden kilpailuttamisen
liitteenä olevan tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Liitteet
1
2

tarjouspyyntö_Lapinlahden kunnan talous- ja palkkahallintopalveluiden
kilpailuttaminen
Palvelukuvaus_talousjapalkkahallinto

Oheismateriaali
Vertailu_20220614
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Kotihoidon ryhmäkotien Laurilan ja Maijalan toiminnanmuutoksen vaikuttavuus
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 120
224/02.02.02/2022
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Kunnanhallitus on kokouksissaan 19.4.2022 § 74, 9.5.2022 § 85 ja 30.5.2022 §
101 käsitellyt sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2022 talousarvion
totetutumista.
30.5.2022 kokouksessa kunnanhallitus päätti, että ryhmäkodit Laurila ja Maijala
voidaan muuttaa kotihoidon yksiköiksi, jos laskelmilla voidaan osoittaa, että
muutoksella saadaan aikaan säästöjä.
Vanhustyönjohtaja Elisa Pajalla on tehnyt liitteenä olevan aineiston mukaisesti
selvityksen muutoksen vaikutuksista kuntalaisten yhdenvertaiseen palveluiden
saatavuuteen kotihoidossa, henkilöstön kuormituksen tasaamiseen, ryhmäkodin
asukkaisen taloudellisen tilanteen parantumisesta, henkilökunnan siirto
mahdollisuudesta asumispalveluihin ja näin paineen purkuun vuodeosastolta ja
erikoissairaanhoidosta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy ryhmäkotien Laurila ja Maijala muuttamisen kotihoidon
yksiköiksi. Järjestelyllä saavutettava taloudellinen hyöty on 87 000 - 250 000
euroa.

Päätös

Anu Sorjosen esityksestä ja Tiina Heikkisen kannattamana kunnanhallitus päätti
yksimielisesti, että vanhuspalveluiden tulee järjestää välittömästi tiedotus- ja
keskustelutilaisuus Laurilan ja Maijalan asukkaille sekä heidän omaisilleen.
Kunnanhallitus hyväksyi ryhmäkotien Laurila ja Maijala muuttamisen kotihoidon
yksiköiksi. Järjestelyllä saavutettava taloudellinen hyöty on 87 000–250 000 euroa.
Pöytäkirjamerkintä: Valtuuston I varapuheenjohtaja Aaro Kubin poistui esteellisenä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet
3
4

ryhmäkotien muutoksen vaikutukset LTK_KH
vaikuttavuus_siirrossa
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 121
288/03.00/2022
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi
lainsäädännöksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden
järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja
niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
kumottaisiin.
Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista
työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden
järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät
muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien
rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi
työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi
rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja
kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään
katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun
osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun
siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille
palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.
Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja
työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi
kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä
laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset
tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.
Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja
niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille,
sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen
tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat
työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin
Maahanmuuttovirastolle.
Uudistuksen tavoitteet
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena
on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja
kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä
asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.
Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli.
Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta
siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä
sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja,
jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000–10 000 henkilön
työllisyysvaikutusta.
Esityksen pääasiallinen sisältö
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Esityksen mukaan kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan
työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Muutoin kuntien tulisi muodostaa
palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään
20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja
työmarkkinoiden kannalta toimiva.
Kysymys olisi kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen
kuntien tulisi siirtää järjestämisvastuu joko vastuukunnalle tai
kuntayhtymälle. Valtioneuvostolla olisi viimekätinen toimivalta päättää
työllisyysalueista, jos kunnat itse eivät pääse sopimuksiin edellytykset täyttävistä
alueista.
Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaisi kunnille uuden
valtionosuustehtävän, johon kunnille osoitettaisiin täysimääräinen rahoitus.
Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heihin rinnastettavien
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kunnille osoitettaisiin
yleiskatteellisesta valtionosuudesta erillinen rahoitus.
Työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että
kunnan vastuu rahoituksesta laajenisi. Rahoitusvastuu laajenisi koskemaan
työmarkkinatuen lisäksi peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa.
Rahoitusvastuu alkaisi 10 prosentin suuruisena, sen jälkeen, kun työnhakijalle on
maksettu työttömyysetuutta 100 päivältä, ja kasvaisi portaittain työttömyyden
pitkittyessä. Enimmillään kunnan osuus olisi 50 prosenttia sen jälkeen, kun
työnhakijalle on maksettu etuutta 700 päivältä. Kunnan rahoitusvastuu ei
myöskään katkeaisi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan
työttömyysetuuden osalta.
Kunnille siirtyvät julkiset työvoimapalvelut vastaisivat pääosin työ- ja
elinkeinotoimiston nykyisin tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluja.
Yritystoiminnan kehittämispalvelut eivät kuitenkaan siirtyisi kuntien
järjestämisvastuulle, vaan osaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
yrityspalvelukokonaisuutta.
Valtiolla olisi viimekätinen vastuu työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta
toimivuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus kävisivät säännöllisesti työvoimapalveluiden järjestämisestä
vastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien (työvoimaviranomaisten) kanssa
alueelliset yhteistyö- ja seurantakeskustelut. Jos työvoimaviranomaisen kyky
järjestää työvoimapalveluja olisi vaarantunut pidempiaikaisesti, asiasta voitaisiin
käynnistää neuvottelumenettely. Viime kädessä valtioneuvostolla olisi päätösvalta
päättää uudesta työllisyysalueesta.
Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.12.2024.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön viimeistään 27.6.2022 klo 9.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen
järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Liitteet
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Esitysluonnos julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi
lainsäädännöksi
20220610_Lausunto_luonnoksesta_julkisten_työvoimajayrityspalveluiden_uudelleen_järjestämistä
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Kunnanjohtajan elinkeinokatsaus 1/2022
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 122
355/14.00.01/2022
Valmistelija

kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883 011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi
Vuonna 2021 Lapinlahdelle perustettiin uusia yrityksiä 45 kpl:tta ja lukumäärän
nettomuutos oli +11. Alkuvuoden 2022 aikana kuntaan on perustettu 17 uutta
yritystä ja yritysten lukumäärän nettomuutos samaisena ajanjaksona on +8.
Kunnassa on avoimia työpaikkoja huhtikuun lopun tilanteessa 133 kpl:tta ja niiden
määrä on tuplaantunut vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Työttömyysaste oli
huhtikuun lopussa Pohjois-Savon kuntien keskimääräistä tasoa (9,6 %).
Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen
nähden 86 henkilöllä. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toukokuun lopun
tilanteessa alimmalla tasollaan viimeiseen kolmeen vuoteen.
Lapinlahdella otettiin vuoden alussa käyttöön uusi yritys- ja palveluhakemisto.
Hakemisto sisältää kattavan tiedon kunnan yrityskannasta ja palvelutarjonnasta.
Hakemisto päivittyy PRH:n ja yritystietojärjestelmän kautta, joten yritystiedot
pysyvät aikaisempaan yritysrekisteriin nähden paremmin ajan tasalla.
Kunnassa käynnistyy kesäkuun lopussa ”AKTIVOI-yritysten muutoskyvykkyyden
kehittäminen”- hanke. Hankkeen projektipäälliköksi on valittu KTM Anu-Riikka
Kolari. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa kunnan yrityksiä selviytymään
koronan aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoitellaan mukana
olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia
selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti myös jatkossa yritystä kohtaavista
kriisitilanteista. Tavoitteena on myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden
liiketoiminnan osaamisen kasvattaminen (digitalisuus ja vihreä siirtymä) ja
työssäjaksamisen paraneminen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee elinkeinokatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi elinkeinokatsauksen tiedoksi.
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Lausunto Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ luonnoksesta
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 123
330/00.04.01/2020
Valmistelija

kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883 011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi
Lausuntopyynnöt on kohdistettu soveltuvin osin samoille osallistahoille, joita on
kuultu myös kaupunkiseutusuunnitelman kanssa samaan aikaan valmisteilla
olevan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen laadinnassa.
Kaupunkiseutusuunnitelmaluonnos tausta-aineistoineen on nähtävillä
Maptionnaire-sivustolla sähköisesti osoitteessa
https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74. .
Taustaa
Kaupunkiseutusuunnitelman laatimisessa on neljä päävaihetta. Ensimmäisessä
vaiheessa tarkasteltiin muuttuvaa toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä,
toisessa vaiheessa kaupunkiseudulle laadittiin kolme erilaista tulevaisuuskuvaa
(skenaariota), jotka erosivat toisistaan maankäytön ja liikennejärjestelmän
kehittämisperiaatteiden osalta.
Skenaarioiden vaikutusten arviointiin perustuen laadittiin ns. linjaratkaisuehdotus.
Linjaratkaisuehdotuksesta saatujen kuntien lausuntojen perusteella jatkotyötä
ohjaavaksi kehittämisperiaatteeksi päädyttiin esittämään skenaarioista 1 ja 2
(runkobussimalli ja raideliikennemalli) muodostettua yhdistelmää.
Kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen on kevään aikana edennyt kolmanteen
vaiheeseen, jossa skenaariotarkastelun ja lausuntojen pohjalta määriteltiin
kaupunkiseutusuunnittelua ohjaavat periaatteet ja laadittiin
kaupunkiseutusuunnitelmaluonnos. Luonnos on laadittu lähtökohtaisesti siten, että
se tukee MAL-sopimuksen kärkitavoitteiden saavuttamista; edistää vähähiilisen ja
kestävän yhdyskuntarakenteen ja sitä tukevan liikennejärjestelmän kehittämistä
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Kuvaus esitetystä luonnoksesta
Suunnitelmaratkaisun mitoituksen lähtökohtana on 18 200 asukkaan ja 7 000
työpaikan lisäys (nettokasvu) suunnittelualueen keskuksiin vuoteen 2035
mennessä. Kasvutavoite keskuksiin on hieman korkeampi (+1 400 asukasta) kuin
linjaratkaisuehdotuksessa. Kaupunkiseutusuunnitelmassa kasvuodotus perustuu
keskusten kasvuun etenkin Kuopion ja Siilinjärven kuntien alueella.
Kaupunkiseutusuunnitelmassa on varauduttu siihen, että lähes 90 % kasvusta
sijoittuu Kuopion ja Siilinjärven keskustojen ja keskeisten taajamien
muodostamalle ydinkaupunkialueelle. Muissakin kunnissa oletuksena on, että
keskustaajamat kasvavat, vaikka koko kunnan väestömäärä vähenisi.
Kasvutavoite on linjassa Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan ja PohjoisSavon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen kanssa (ve 2: Rohkea kasvaja).
Kuntien suunnitellut kasvualueet sijoittuvat pääsääntöisesti nykyisiin keskuksiin ja
niiden lähialueille (noin 2,5–3 km vyöhyke). Eniten vaikuttavuutta on tiheimmin
asutetun Kuopion ja Siilinjärven muodostaman ydinkaupunkialueen maankäyttö- ja
liikenneratkaisuilla.
Kaupunkiseutusuunnitelman eräänä jatkotoimenpiteenä on ehdotettu tarkemman
kaupunkirakennesuunnitelman ja siihen kytkeytyvän runkobussiselvityksen
laatimista ydinalueille. Olennaista on myös jatkotyönä selvittää, miten
yhdyskuntarakenteen kehittymistä hallitaan nykyisillä kaupungin läheisillä
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maaseutualueilla, joiden vetovoima ja kasvupotentiaali perustuvat osittain hyvään
saavutettavuuteen henkilöautolla.
Kaupunkiseutusuunnitelmaluonnoksessa on keskusten ja niiden kasvualueiden
lisäksi tarkasteltu kaupunkiseudun viherrakenteen kokonaisuutta ja nykytilaa
erityisesti monimuotoisuuden ja verkoston ekologisen kytkeytyneisyyden
näkökulmasta. Lisäksi on huomioitu voimassa olevien maakuntakaavojen luonnon
arvoalueita, retkeilyä, virkistystä ja ulkoilua koskevat aluevaraukset ja
yhteystarpeet. Luonnoksen vaikutukset on arvioitu hyödyntäen
skenaariovaiheessa laadittua vaikutustarkastelua.
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Suunnittelua on tehty osallistavin menetelmin pyrkien sitouttavaan prosessiin ja
lopputulokseen. Työn kuluessa vuorovaikutus on pyritty hoitamaan laajasti ja
tehokkaasti kahden rinnakkain laadittavan seudullisen strategisen tason
suunnitelman (KSS /LJS) yhteisillä työryhmäkokouksilla ja työpajoilla.
Luonnosvaiheessa pidettiin lisäksi kolme kuntaparityöpajaa (Kuopio-Siilinjärvi;
Suonenjoki-Lapinlahti; Leppävirta-Tuusniemi) sekä Kuopion maaseutualueita
käsittelevä työpaja, joissa käsiteltiin seuraavia teemoja: keskus- ja palveluverkko;
keskusten nettokasvu ja sen jakautuminen eri alueille; asuminen ja työpaikat;
viherverkko sekä kunnan identiteetti- ja vetovoimatekijät matkailun ja virkistyksen
näkökulmasta.
Liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaa seudun LJ-työryhmä, mutta joukkoliikenteen
nykytilaa ja kehittämistarpeita sivuttiin myös työpajoissa. Työpajojen tulokset on
huomioitu kaupunkiseutusuunnitelmaluonnoksen laatimisessa.
Luonnosta on esitelty sopimuskuntien päättäjille, seudullisten työryhmien jäsenille,
Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon liiton sekä elinkeinoelämän
edustajille (kauppakamari, yrittäjäjärjestöt) esittely- ja keskustelutilaisuudessa,
joka järjestettiin 26.4.2022.
Jatkotoimet
Kaupunkiseutusuunnitelma viimeisteillään lausuntokierroksen ja työryhmiltä
saadun palautteen perusteella (= prosessin neljäs eli viimeinen työvaihe).
Kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamisen tueksi määritellään priorisoidut
yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän toimenpiteet.
Kaupunkiseutusuunnitelma tulee olemaan MAL-sopimuskuntien muodostama
yhteinen tahtotila alueen kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään erikseen
kunkin osallistujakunnan valtuustossa syksyllä 2022.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa lausuntonsa seuraavasti Kuopion
kaupunkiseutusuunnitelman luonnoksesta:
Seutusuunnitelmaluonnoksen tarkkuustaso on moninaisine liitemateriaaleineen
varsin yksityiskohtainen ja tästä syystä kokonaisuutta ei ole aivan helppo
hahmottaa. Lopullisen seutusuunnitelman tulisi olla lähtökohdiltaan mahdollistava
strategisen tason suunnitelma, jonka pohjalta laaditaan tarvittavat, detaljitason
suunnitelmat.
Seutusuunnitelmaluonnokseen sisällytetty Lapinlahden kasvutavoite on
asukkaiden (+590) ja työpaikkojen (+180) osalta oikeansuuntainen. Myös
kasvutavoitteen jakamisessa kunnan alueella keskustaajaman ja kylien välillä on
onnistuttu. Lapinlahden kunnan näkökulmasta suunnitteluperiaatteissa ja
ehdotetuissa jatkotoimenpiteissä ei tule esittää jyrkkiä rajoitteita kylä- ja
maaseutualueiden rakentamiselle.
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Suunnitelmassa ei ole osoitettu Lapinlahden ja seutusuunnitelmaan kuuluvien
naapurikuntien (Kuopio ja Siilinjärvi) raja-alueilla sellaisia toimintoja, jotka
edellyttäisivät yhteistä maankäytön suunnittelua ja toisaalta vahvistaisivat
lähitulevaisuudessa Lapinlahden kasvutavoitteen toteutumista. Luonnoksen
yhdyspintana naapureihin toimii Lapinlahden osalta liikenneyhteydet.
Työssäkäynti-, opiskelu- ja muun asiointiliikenteen ratkaisuja tulisikin kehittää
seudullisesti niin, ettei esim. työssäkäynti perustu enää tulevaisuudessa pääosin
oman auton käyttöön. Mahdollisissa jatkotöissä olisi syytä tarkastella myös mm.
Tahkon matkailualueen virkistysreitistön (MTB ym.) ja Varpaisjärven reitistöjen
yhteiskehittämisestä saatavaa matkailun vetovoimapotentiaalia.
Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa lausuntonsa seuraavasti Kuopion
kaupunkiseutusuunnitelman luonnoksesta:
Seutusuunnitelmaluonnoksen tarkkuustaso on moninaisine liitemateriaaleineen
varsin yksityiskohtainen ja tästä syystä kokonaisuutta ei ole aivan helppo
hahmottaa. Lopullisen seutusuunnitelman tulisi olla lähtökohdiltaan mahdollistava
strategisen tason suunnitelma, jonka pohjalta laaditaan tarvittavat, detaljitason
suunnitelmat.
Seutusuunnitelmaluonnokseen sisällytetty Lapinlahden kasvutavoite on
asukkaiden (+590) ja työpaikkojen (+180) osalta oikeansuuntainen. Myös
kasvutavoitteen jakamisessa kunnan alueella keskustaajaman ja kylien välillä on
onnistuttu. Lapinlahden kunnan näkökulmasta suunnitteluperiaatteissa ja
ehdotetuissa jatkotoimenpiteissä ei tule esittää jyrkkiä rajoitteita kylä- ja
maaseutualueiden rakentamiselle.
Suunnitelmassa ei ole osoitettu Lapinlahden ja seutusuunnitelmaan kuuluvien
naapurikuntien (Kuopio ja Siilinjärvi) raja-alueilla sellaisia toimintoja, jotka
edellyttäisivät yhteistä maankäytön suunnittelua ja toisaalta vahvistaisivat
lähitulevaisuudessa Lapinlahden kasvutavoitteen toteutumista. Luonnoksen
yhdyspintana naapureihin toimii Lapinlahden osalta liikenneyhteydet.
Työssäkäynti-, opiskelu- ja muun asiointiliikenteen ratkaisuja tulisikin kehittää
seudullisesti niin, ettei esim. työssäkäynti perustu enää tulevaisuudessa pääosin
oman auton käyttöön. Mahdollisissa jatkotöissä olisi syytä tarkastella myös mm.
Tahkon matkailualueen virkistysreitistön (MTB ym.) ja Varpaisjärven reitistöjen
yhteiskehittämisestä saatavaa matkailun vetovoimapotentiaalia.
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Kiinteistösalkku C päivitys ja toimenpiteet
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 124
714/10.03.02.02/2020
Valmistelija

tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Alun perin vuonna 2017 teknisellä osastolla laadittu ja 2019 päivitetty rakennusten
salkutukseen, sekä toimenpide suunnitelmaan 2019-2024 (KHALL 21.10.2019 §
186) on laadittu uusi päivitys.
Salkutuksen avulla tunnistetaan kunnan ydintoiminnan kannalta tärkeät
rakennukset ja toisaalta ne rakennukset, joista voidaan luopua myynti- tai
purkutoimenpiteiden kautta. Tavoitteena on, että käytettävissä olevat
kunnossapito- ja investointipanostukset kohdentuvat jatkossa mahdollisimman
tehokkaasti ja turha kulurakenne tunnistetaan ja sitä vähennetään
järjestelmällisesti.
Salkku C sisältää rakennukset, joista on katsottu voitavan luopua. Näiden
rakennusten käyttöä tai omistusta ei katsota tärkeäksi, ne ovat vajaassa käytössä
taikka huonossa kunnossa aiheuttaen investointipaineita. Nämä rakennukset
voidaan realisoida, joko myynneillä tai purkamisella.
Toimenpidesuunnitelma salkku C 2022-2024 ja kiinteistöjen salkutus esitys ovat
liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy salkku C 2022-2024 toimenpidesuunnitelman.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi salkku C 2022-2024 toimenpidesuunnitelman.

Liitteet
7
8

SALKKU C toimenpide suunnitelma 2022-24
Rakennusten salkutus 3052022_
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Asunto-osakkeen myyminen
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 125
333/02.05.05/2022
Valmistelija

tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi
Myynti koskee Asunto Oy Lapinlahden Koivukuja osakehuoneiston A3 (1 h + kk+
s, 40m2) osakkeita 96–135. Osakehuoneisto on tyhjillään ja sisätilojen kunto on
välttävä. Osakehuoneisto on ollut ostettavissa huutokaupassa noin kuukauden
ajan Huutokaupat.com sivustolla. Huutoaika päättyi 31.5.2022, kohdetta huusi
kaikkiaan 9 tarjoajaa ja kohteen korkein huuto oli 18 000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä saadun korkeimman tarjouksen 18 000 euroa
kauppahinnaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä saadun korkeimman tarjouksen 18 000 euroa
kauppahinnaksi.
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Kunnanjohtajan lomat
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 126
354/01.01.03/2022
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan
vuosilomasta. Kunnanjohtajan vuosilomaoikeus on 38 päivää ja hän anoo
pidettäväksi vuosilomaansa seuraavasti:
4. - 29.7.2022 (20 päivää).

Esittelijä

Hallintojohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää vuosilomaa kunnanjohtaja Janne Airaksiselle anomuksen
mukaisesti ajalle
4. - 29.7.2022 (20 päivää).
Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan myöntämään kunnanjohtajalle
maksimissaan viiden (5) päivän pituiset lomat.

Päätös

Kunnanhallitus myönsi vuosilomaa kunnanjohtaja Janne Airaksiselle anomuksen
mukaisesti ajalle
4. - 29.7.2022 (20 päivää).
Kunnanhallitus valtuutti hallintojohtajan myöntämään kunnanjohtajalle
maksimissaan viiden (5) päivän pituiset lomat.
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Osallistuminen suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)hankkeeseen
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 127
90/00.01.05/2022
Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Pohjois-Savossa on valmisteltu maakunnallista ilmastohanketta yhteistyössä YläSavon (Iisalmen kaupunki), Keski-Savon (Navitas Kehitys Oy), Kuopion seudun
(Kuopion kaupunki) sekä Sisä-Savon (Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n) kanssa.
Hankehakemus on suunniteltu jätettävän uuden Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 ohjelman Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoitushakuun kesän 2022 aikana.
Hanke jatkaa aikaisempien kuntayhteistyöllä toteutettujen hankkeiden KierRe
(Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa, 2016–2019)
ja KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston
seudullinen toimintasuunnitelma, 2020–2022) aloittamaa työtä.
Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)-hankkeessa
seudulliset ilmastokoordinaattorit vastaavat oman alueensa ilmastotyön
organisoinnista ja koordinoinnista sekä ilmastotiedon keräämisestä ja
seurannasta. Ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan ja ilmastotyö tuodaan
osaksi päätöksentekoa, talouden ja toiminnan suunnittelua. Hankkeessa
käynnistetään suunnitelmallinen ilmastoviestintä ja kokeillaan erilaisia
mahdollisuuksia parantaa asukkaiden osallistumista ilmastotyöhön. Hankkeessa
tuetaan ilmasto-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttämistä
hankintoihin ja hankintojen prosesseihin. Hankkeen avulla lisätään maakunnan ja
kuntien elinvoimaa lisäämällä ilmastonmuutoksen hillintää ja tuetaan niiden
sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä
maakunnallisesti ja paikallisesti kuntaorganisaatioiden, asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa.
Hanke tuottaa tietoa kuntaorganisaatioille päätöksenteon tueksi ja sen avulla
jalkautetaan strategisia ilmastopoliittisia ohjelmia käytäntöön. Lapinlahden kunta
on sitoutunut ilmastotyöhön hyväksymällä Lapinlahden ilmastosuunnitelman
vuoteen 2035 (valt. 15.6.2021 §11), ja siihen perustuvia toimenpiteitä on
toimialoilla käynnissä ja suunnitteilla. Ilmastosuunnitelman seuraamista ja
päivittämistä varten on nimettyseurantaryhmä (KJ 7.2.2022 § 2).
Hankkeen päähakija ja -toteuttaja on Kuopion kaupunki, joka vastaa hankkeen
kokonaisuudesta ja Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi) osatoteutuksesta.
Hankkeen muita toteuttajia ovat Ylä-Savon seudulla Iisalmen kaupunki (Iisalmi,
Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi), Keski-Savon seudulla Navitas Kehitys Oy
(Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ja Sisä-Savon seudulla Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
(Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele). Jokainen
osatoteuttaja vastaa itse omasta hankebudjetistaan ja -hakemuksestaan.
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on 25
% ja Pohjois-Savon liitolta haettava EAKR-tuki on 75 %.
Ylä-Savon seudullisen osatoteutuksen kustannukset ovat n. 244 000 euroa, johon
Pohjois-Savon liitolta haettava EAKR-rahoitus on n. 183 000 eur ja Ylä-Savon
kuntien omarahoitusosuus on n. 61 0000 euroa (20 000 eur/v. 2023–2025).
Omarahoitusosuus sisältää myös osuuden Kuopion kaupungin hankeosiossa
työskentelevän yhteisen sidosryhmä- ja viestintävastaavan
omarahoitustarpeeseen. Lapinlahden kunnan omarahoitusosuus on n 5000
euroa/vuosi ja hankkeen kestoajalla noin 15 000 euroa.
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Ylä-Savon seudullisen osatoteutukseen palkataan yksi kokoaikainen seudullinen
ilmastokoordinaattori, joka työskentelee jalkautuen kaikkiin toteutusalueen kuntiin
(Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi). Ilmastokoordinaattori työskentelee
Lapinlahdella, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä kussakin 1 pv/vko ja Iisalmessa 2
pv/vko (huomioiden että henkilöllä on etätyömahdollisuus). Tällä perusteella
kuntarahoituksen jakautumisperusteenakin on Iisalmi 2/5 ja muut kunnat 1/5.
Hankkeessa tehdään poikkihallinnollista työtä kuntien eri toimialojen ja
kuntaomisteisten yhtiöiden kanssa ja luodaan uusia toimintamalleja
ilmastonäkökohtien huomioimiseksi kaikessa toiminnassa. Niihin kuntiin, joissa
ilmasto-ohjelmaa ei vielä ole, se laaditaan hankkeen aikana.
Kolmevuotinen hanke on suunniteltu käynnistettävän vuoden 2023 alusta alkaen
johtuen EU-ohjelmakauden ensimmäisen hakuajan viivästymisestä. 18.8.2022
päättyvän hakuajan jälkeen rahoituspäätös on odotettavissa vasta loppuvuodesta
ja myös hankehenkilöstön rekrytointi huomioon ottaen realistinen aloitusaika on
vasta vuoden 2023 alussa.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Lapinlahden kunta osallistuu Sisu-hankkeen toteuttamiseen ja hyväksyy kunnan
omarahoitusosuudeksi 5 000 euroa/hankevuosi.

Päätös

Lapinlahden kunta päätti osallistua Sisu-hankkeen toteuttamiseen ja hyväksyy
kunnan omarahoitusosuudeksi 5 000 euroa/hankevuosi.
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Kuntalaisaloite, Kuntosalien käyttöaikojen laajentaminen
Kunnanhallitus 09.05.2022 § 93

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Katariina Hattunen ja 59 muuta lapinlahtelaista on tehnyt 3.4.2022
kuntalaisaloitteen kuntosalien käyttöaikojen laajentamisesta.
Kuntalaisaloitteessa todetaan, että Lapinlahden kunnassa on kolme kuntosalia,
joiden käyttö on maksutonta kuntalaiselle arki-iltaisin (klo 15–21.30). Osalla
käyttäjistä on puhelimessaan oven sähkölukon avausmahdollisuus, mutta kunta ei
avoimesti kerro, millä edellytyksillä käyttäjä saa aktivoitua oven
avausmahdollisuuden, ja mitkä ovat silloin kuntosalin käyttöajat.
Aloitteen mukaan kuntosaliharjoittelua harrastaa Suomessa noin 700 000 (20 %)
19–65-vuotiaista (Nissinen & Möttönen 2013). Työikäisistä miehistä noin 20 % ja
naisista lähes 30 % tekee säännöllistä vuorotyötä (Tilastokeskus 2009). Merkittävä
osa myös Lapinlahden työikäisistä kuntosaliharjoittelua harrastavista tekee edellä
esitetyn perusteella vuorotyötä. Liikuntapoliittisen selonteon mukaan
liikuntapalvelut tulee järjestää siten, että ne edistävät osallisuutta,
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Kuntosalien
käyttömahdollisuus rajatusti vain ilta-aikaan ei edistä liikuntapoliittisen selonteon
tarkoittamaa yhdenvertaisuutta.
Aloitteen mukaan esimerkiksi Vieremällä liikuntahallin kuntosali on käytettävissä
päivittäin joko klo 5–22 tai 6–22 viikonpäivästä riippuen. Yli 18-vuotiaat maksavat
kuntosalin käytöstä 60 €/vuosi. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät käyttävät
kuntosalia maksutta. (Liikuntahalli ja kuntosali). Vastaava menettely on käytössä
lähes jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa Pielaveden kuntaa lukuun ottamatta.
Aloitteessa esitetään, että Lapinlahden kunnassa monitoimitalon ja Varpaisjärven
kuntosalien käyttöaikaa laajennetaan siten, että kuntosalit ovat käytettävissä myös
aamuisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan kaikille kuntalaisille vuosittaista
käyttömaksua vastaan iltakäytön pysyessä maksuttomana, jotta Lapinlahti olisi
tulevaisuudessakin vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä. Laajemman käyttöoikeuden
saamiseksi kohtuullinen käyttöpaikkamaksu on perusteltu. Tulojen kohdistaminen
kuntosalien välineiden uusimiseen on tarpeen, sillä esimerkiksi monitoimitalolla
levypainot ovat osin huonokuntoisia.
Valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 31.8.2022 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 31.8.2022 mennessä.

TEKLA 24.05.2022 § 41
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Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi.
Liikuntasihteeri Hanna Heiskanen, 0400 571 223, hanna.heiskanen@lapinlahti.fi.
Kuntosalien käyttöaste Lapinlahdella on merkittävä. Kaikille kolmelle salille löytyy
koululaisten liikuntakäytön lisäksi paljon erilaisia aktiivisia ryhmiä ja yksittäisiä
kuntoilijoita. Lapinlahden kunta on strategiassaan linjannut liikunta- ja kuntosalien
kuin ulkoliikuntapaikat kuntalaisille ilmaiseksi toiminnaksi ja tätäkautta helposti
lähestyttäväksi terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitäjäksi. Vapaat tunnit aamu-,
päivä- ja iltakäyttöön on tällähetkellä tilojen suhteen vähissä, ja jos lisää vapaita
tunteja halutaan ne tulisi tilojen osalta etsiä yöajalta. Markkinaehtoista toimintaa
Lapinlahdella ei kuntosalien osalta ole, johtuen tietysti pitkälti kunnan tarjoamasta
ilmaisesta mahdollisuudesta.
Monarin ja Varpaisjärven liikuntahallin osalta tiloissa on arkisin pääsääntöisesti
iltavalvoja, jonka yhtenä tehtävä on valvoa tiloissa kulkemista. Nykyisellään tilojen
kulku ja -poistumistiereitit mahdollistavat ei toivottavan liikkumisen myös sellaisiin
tilohin, jotka eivät liity liikuntaan. Varsinkin Monarin osalta kun mietinnässä on
tilojen peruskorjaus uusiin ovi-, lukitus-, kulkureittiratkaisuihin ei ole mieltä lähteä.
Tiloissa on toisinaan tapahtunut epäasiallista toimintaa varsinaisten liikunta-ja
kuntosalialueiden ulkopuolella ja yöaikainen toiminta lisäisi riskiä tällaiselle.
”Kuntosalien käyttömahdollisuus rajatusti vain ilta-aikaan ei edistä
liikuntapoliittisen selonteon tarkoittamaa yhdenvertaisuutta.” Näin todetaan
aloitteessa. Yhdenvertaisuuden arviointi on hankalaa ja kun ajatusta viedään
pidemmälle niin emme valitettavasti pysty myöskään vastamaan kaikkien liikuntaja urheilulajien, joita kuntalaiset toivovat, saatavuuteen. Tasa-arvoisuutta ja
yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan nyt ja tulevaisuudessa annettujen
resurssien puitteissa peruslähtökohtaisesti.
Käyttöaikojen suhteen on täysin vapaa käyttö pyritty ohjaamaan arkisin 15-21.30
ajalle, jolloin tiloissa on valvoja, sekä viikonlopuille. Arkisin tilat monesti käytössä
myös 6-8 välillä, viikonloppuisin ja muina mahdollisina vapaa-aikoina tilat ovat
käytössä puhelinkoodilla kuntalaisille ja kunnantyöntekijöille. Koodi on saatavissa
liikuntasihteeriltä.
Olemassa olevissa tiloissa käyttötuntien lisääminen tapahtuisi yö- tai aamuaikojen
mahdollistamisella käyttöön. Tätä vaihtoehtoa tulee arvioida tilojen
peruskorjauksen tai muiden teknisten (esim. kameravalvonnan lisäämisellä) ja
rakenteellisten ratkaisujen yhteydessä. Monarin osalta tilojen uudelleen
suunnittelu ja rakentaminen mahdollistaisi turvallisen monipuolisemman käytön
niin toiminnoiltaan kuin aikamahdollisuuksiltaan.
Tiedottamisessa, oli se kuinka vähäistä tai laajaa tahansa, koetaan usein
puutteita. Vaikka tietoa olisi niin se hankalasti löydettävissä tai ei aina tavoita
kohde ryhmää. Tiedottamisen tapoja ja ratkaisuja tulee tarkastella jatkossakin.
Liitteenä liikuntasihteerin laatima selvitys tilojen käytöstä, sekä lausunto Monarin
liikunta- ja kuntosalitiloja oppilaiden kanssa käyttäviltä liikunnanopettajilta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite
merkitään tiedoksi ja selvitetään sen pohjalta rakenteellisia- ja teknisiä ratkaisuja,
joita voitaisiin toteuttaa talousarvion puitteissa mahdollistaen laajemmat käyttöajat
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olemassa olevissa kuntosalitiloissa, sekä tarkastetaan tiedottamisen osalta
informaation määrä kunnan nettisivuilla ja kuntosaleilla.
Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite
merkitään tiedoksi ja selvitetään sen pohjalta rakenteellisia- ja teknisiä ratkaisuja,
joita voitaisiin toteuttaa talousarvion puitteissa mahdollistaen laajemmat käyttöajat
olemassa olevissa kuntosalitiloissa, sekä tarkastetaan tiedottamisen osalta
informaation määrä kunnan nettisivuilla ja kuntosaleilla.

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 128
251/12.04.01.00/2022

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Liitteet
9

Kuntosalialoite käyttöaikojen laajentaminen 2022
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Kuntalaisaloite Varpaisjärven taajamaan hidasteet
Kunnanhallitus 21.02.2022 § 42

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi
Jussi Kinnunen on 1.7.2021 tehnyt kuntalaisaloitteen Varpaisjärven taajamaalueen hidasteista.
Aloitteessa todetaan, että Varpaisjärven taajamassa on suurelta osin 40 km/h
nopeusrajoitus. Taajaman läpikulkuliikenne on sekä raskasta liikennettä että
kevyempää liikennettä, sisältäen koululaisliikenteen, jalan ja kuljetuksella sekä
polkupyörillä.
Aloitteessa ehdotetaan kunnan tekevän taajamaan hidasteet niin että
keskustaajamassa liikenteen nopeus pysyy alhaisena.
Aloitteessa hidasteiden tarpeellisuutta perustellaan raskaan ja työmatkaliikenteen
vaaratekijöillä vanhuksille kuin koululaisillekin sekä myös päiväkodin risteyksen
turvallisuus tulisi taata. Aloitteen tekijän mukaan korokkeet ovat hyvänä esteenä
Lapinlahden taajamassa ja sama turvallisuus tulisi taata Varpaisjärven
taajamassa.
Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.4.2022 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi 30.4.2022 mennessä.

TEKLA 31.03.2022 § 23

Valmistelija

Kuntatekniikkapäällikkö Miikka Hietanen, 040 488 3711,
miikka.hietanen@lapinlahti.fi
Aloitteen mukaiset hidasteet tulisivat ELY-keskuksen hallinnoimille tieosuuksille.
Kunnan tekninen toimi välitti aloitteen ELY-keskuksen käsiteltäväksi ja pyysi
lausunnon aiheesta.
ELY-keskuksen vastauksessa todetaan, että liikennemäärä taajamassa
Lapinlahdentieltä (mt582) Rautavaaran suuntaan on n. 1700 ajoneuvoa
vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 5 % ja Nilsiän suuntaan
(mt577) 2250 ajo/vrk, josta raskasta liikennettä on 6 %. Kesäaikaiset
liikennemäärät ovat noin 2100 ajon/vrk ja 2600 ajon/vrk. Raskaan liikenteen
osuudet ovat noin 5 %. Vuonna 2017 valmistuneessa Ylä-Savon
liikenneturvallisuussuunnitelmassa ei ole mainintaa kyseisten hidasteiden
rakentamisesta. Vuonna 2023 aloitetaan Ylä-Savon
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liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, jossa hidasteiden tarve ja paikat
tarkastellaan.
Kuntalaisaloite ja ELY-keskuksen vastaus ovat kokouksen oheismateriaalina.
Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa tiedoksi kunnanhallitukselle, että hidasteiden tarve ja
paikat tarkastellaan Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön
yhteydessä 2023.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti antaa tiedoksi kunnanhallitukselle, että hidasteiden
tarve ja paikat tarkastellaan Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman
päivitystyön yhteydessä 2023.

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 129
76/10.03.01.00/2022

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee vastauksen
kuntalaisaloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 20.06.2022 § 131
Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi alla luetellut ilmoitusasiat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tilastokeskus/Väestönmuutoksen ennakkotiedot maakunnittain
tammi-huhti 2022
Tilastokeskus/Väestönmuutoksen ennakkotiedot Pohjois-Savossa
tammi-huhti 2022
Tilastokeskus/Väestönmuutoksen kumulatiivinen kehitys PohjoisSavon maakunnassa kuukausittain 2016-2022
Pohjois-Savon liitto/Kevään aluetalouskatsaus
Pohjois-Savon liitto/Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-huhti
2022
Aluehallintoviraston ohjauskirje/Yksityinen sosiaalipalvelu on
sosiaalihuoltolain mukaista palvelua
Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen 25.5.2022
pöytäkirja
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksen 25.5.2022
pöytäkirja
Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen
25.5.2022 pöytäkirjanote §51 Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2022
Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymän osavuosikatsaus 30.4.2022
Pohjois-Savon liitto/Maakuntahallituksen kokouksen 23.5.2022
pöytäkirjanote §76 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040
Vieremän kunta/Kunnanhallituksen kokouksen 30.5.2022
pöytäkirjanote §126 Lausunto kehittämisyhdistys Ylä-Savon
Veturin paikallisen kehittämisen strategiasta
Ylä-Savon Soten kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen
24.5.2022 pöytäkirjanote §77 Aiesopimus Ylä-Savon seudun
liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2022-2026
Itä-Suomen seudullinen liikennejärjestelmätyö/Aiesopimus YläSavon seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 20222026
Hirvensalmen kunta/Kunnanvaltuuston kokouksen 23.5.2022
pöytäkirjanote §11 Lausunnon antaminen Vaalijalan
kuntayhtymän jakautumisesta
KEHA-keskus/Kuntiin siirtyvät htv tiedot (sisältää kolme liitettä)
Vaalijlan kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 15.6.2022
kokouskutsu
Vaalijalan kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta
2021 (liite 15.6.2022 yhtymäkokouksen kokuskutsuun)
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksen 15.6.2022
kokouskutsu
Liikennevirasto/Tiesuunnitelman hyväksymispäätös- VT5
liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus/VT5
liikenneturvallisuustoimenpiteet välillä Siilinjärvi-Lapinlahti,
yleiselle liikenteelle luovutus
Savon Energiaholding Oy:n tiedote, hallintoneuvoston
kevätkokous 31.5.2022
Savon Energiaholding Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen
21.6.2022 kokouskutsu
Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen
7.6.2022 pöytäkirja
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Pohjois-Savon liitto/Maakuntavaltuuston kokouksen 6.6.2022
pöytäkirjanote §7 Tilinpäätös vuodelta 2021
Sonkajärven kunta/Kunnanhallituksen kokouksen 6.6.2022
pöytäkirjanote §114 Suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen
Pohjois-Savoon (SISU)-hanke
Viranhaltijapäätökset ajalta 25.5.-14.6.2022, 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: § 118, § 120, § 122, § 124, § 125, § 126, §
127
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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 119, § 121, § 123, § 131

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 128
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Tämä päätös on osoitettu ensimmäiselle allekirjoittajalle/yhdyshenkilölle,
jonka on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvaukseen
(Hallintolaki 434/2003 §:t 56 ja 68).
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, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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
9 – 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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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
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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 129
Valitusohje
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
Tämä päätös on osoitettu ensimmäiselle allekirjoittajalle/yhdyshenkilölle,
jonka on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa vahingonkorvaukseen
(Hallintolaki 434/2003 §:t 56 ja 68).

33

