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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kv 17.06.2019 § 38

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille x.x.xx sähköpostin
välityksellä. Lisäksi kutsut on lähetetty kunnanjohtajalle sekä postitse
kolmelle Suomen Keskustan varavaltuutetulle ja yhdelle kunkin muun
valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle siltä varalta, että varajäsen
joudutaan kutsumaan kokoukseen.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja Järviseudun
Sanomissa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kv 17.06.2019 § 39

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Maria Viita-aho-Tohni ja
Maarit Viitala.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Maarit Viitala ja Ville
Väkeväinen.
Kunnanvaltuusto päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla
ääntenlaskijoina tarvittaessa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Käsittelyjärjestys
Kv 17.06.2019 § 40

Valtuutetut voivat tehdä muutosehdotuksia käsittelyjärjestykseen. Lisäksi
kiireellinen asia voidaan ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiireelliset asiat
Kv 17.06.2019 § 41

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.

Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus 2018
Kh 12.06.2019 § 130
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 9.4.2019 §
37 hyväksynyt henkilöstökertomuksena vuodelta 2018 ja antanut sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.
Henkilöstöraportti on laadittu KT:n julkaiseman kunta-alan henkilöstöraporttisuositusten mukaisesti poikkeuksena tiedot, joita ei saada kuntayhtymän käytössä olevasta henkilöstöhallinnon järjestelmästä.
Raportin mukaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työskentelyssä on näkynyt
voimakkaasti maakunnallinen sote-valmistelu ja oman toiminnan palveluiden uudelleenmuotoilu. Lisäksi kuntayhtymän edustajat osallistuivat omien
tehtäviensä ohella maakunnalliseen valmisteluun useissa eri työryhmissä.
Toimintavuotta raamitti myös Lappajärven ero Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta 1.1.2019 lukien ja siihen liittyvät toiminnanmuutostarpeet.
Työhyvinvoinnin tukemiseksi organisaatiossa työskenteli työhyvinvointisuunnittelija, jonka työnkuvaan kuului myös työsuojelupäällikön tehtävät.
Käytössä oli myös ePassi ja keväällä sekä syksyllä järjestettävä liikuntakase. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehtiin tiiviisti. Korvaavan työn
malli otettiin käyttöön syksyllä 2018. Tiedottamiseen kiinnitettiin erityistä
huomiota mm. säännöllisten henkilöstöinfojen ja tiedotteiden kautta.
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 45,02 vuotta. Suurin
henkilöstömäärä oli edelleen 55 - 59 -vuotiaissa. 31.12.2018 vakituisen
henkilöstön määrä oli 694 ja määräaikaisia työntekijöitä oli 215. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 22 henkilöä, joista 3 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 6
osa-aikaeläkkeelle/osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Vuosien 2019 - 2038 aikana ennustetaan eläköityvät noin 27 henkilöä/vuosi. Suurimman eläkepoistuman arvioidaan olevan vuonna 2021, jolloin eläkkeelle jää 38 työntekijää.
Vuoden aikana palvelukseen tuli 48 henkilöä. Henkilökuntamäärä lisääntyi
organisaatiossa ja lisäresursseja tuli mm. ikäihmisten palveluihin.
Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sairauslomia oli vuonna 2018 yhteensä 16 582 kalenteripäivää. Eniten oli 4-29 päivän poissaoloja. Vakinaisten työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät kokonaislukujen osalta ja yli
190 päivän poissaoloja ei ollut lainkaan. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 21,3 kalenteripäivää, mikä on 2,5 päivää edellisvuotta enemmän. Täydennyskoulutuksen kokonaismäärä oli 1,9 pv/vakituinen työntekijä.
Vuonna 2018 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökulut olivat 35,6
Pöytäkirjan tarkastajat:
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miljoonaa euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta 4,4 %. Henkilöstökulujen
toteutuma oli 100,9 % ja henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista oli 36,9
% ja oman toiminnan kuluista 67 %. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu
palvelujen kasvaneen kysynnän mukaan. Henkilöstökuluihin sisältyi lähes
0,3 miljoonan euron tuloksellisuuden perusteella maksettava kertaerä, joka
ansainnan perusteella piti sisällyttää vuoden 2018 tulokseen.
Kuntayhtymän mukaan koko henkilöstön sitoutuneisuus ja vastuunkanto
palveluiden kehittämistä kohtaan on ollut esimerkillistä.
Esityslistan liitteenä on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Henkilöstökertomus 2018.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 17.06.2019 § 42
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Henkilöstökertomus 2018
tiedoksi.
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Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
Kh 12.06.2019 § 131
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toimittanut perussopimuksen 2 luvun 6
§:n mukaisesti yhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2018 jäsenkuntiensa valtuustojen käsiteltäväksi. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään.
Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n 8 kohdan mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot päättävät vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja tilivelvollisille viranhaltijoille sekä toimenpiteistä, joihin
tilintarkastajan kertomus tai tarkastuslautakunnan arviointikertomus antavat
aihetta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2018 olivat yhteensä 96.661.336,05 euroa. Toimintatuotot ylittivät arvioidun 4.156.299,05 euroa ja toimintatuottojen talousarviototeutuma oli 104,5 %. Tilikauden toimintamenot olivat 96.377.229,71 euroa ja talousarvion toteutuma oli 104,8
%. Toimintamenot ylittivät arvioidun 4.433.382,71 euroa. Toimintakate oli
284.106,34 euroa, joka alittaa arvioidun 277.083,66 eurolla.
Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 25.119.97 euroa ja poistot
297.508,12 euroa. Tilikauden 2018 ylijäämäksi muodostui 11.718,19 euroa.
31.12.2018 kuntayhtymän palveluksessa oli 909 henkilöä, joista 694 vakituisia ja 215 määräaikaisia. Sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä oli 144,
ikäihmisten palveluiden 456 ja terveyspalveluiden 216 henkilöä. Hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli vuoden viimeisenä päivänä 93 henkilöä.
Kuntayhtymän määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen tulosalueittain,
nettomenot

Hallinto- ja
tukipalvelut
Sosiaalipalvelut
Ikäihmisten palvelut
Perusterv.huolto
Palveluliikenne
Erikoissairaanhoito
Kuntaosuudet yht.

Pöytäkirjan tarkastajat:

TA 2018 TP 2018
POIKKEAMA TOT %
6.542.683
6.554.445
11.762
100,2
18.125.646
20.661.237
14.171.111
67.130
28.990.430
88.558.237

17.921.183
21.598.769
14.897.343
127.312
31.930.155
93.029.207

-204.463
937.532
726.232
60.182
2.939.725
4.470.970

98,9
104,5
105,1
189,6
110,1
105,4
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Sosiaalipalvelujen nettokustannukset alittivat kokonaisuutena budjetoidun
0,2 milj. eurolla. Suurin syy alitukseen oli se, että talousarviossa
ennakoituja toimia ja virkoja ei saatu täytettyä.
Ikäihmisten palveluiden nettokustannukset ylittivät budjetoidun 0,9 milj.
eurolla. Tehostettuun palveluasumiseen myönnetyt palvelusetelit ja
palvelutarpeen kasvun myötä kasvaneet henkilöstökustannukset johtivat
budjettiylitykseen.
Terveyspalvelujen ylityksen syynä olivat ennakoitua suuremmat
lääkäripalveluiden ostot, röntgen ja laboratoriopalvelut ja vähentyneet tulot
sekä työterveyshuollossa että osastotoiminnassa.
Lappajärven kunnan maksuosuudet vuodelta 2018:
TP 2017

Sos.palvelut
Ikäihmisten p
Perusterv.h.
Erikoissair.h.
Peruspalv. yht
Palv.liikenne
Kaikki yht.

TA 2018

2086985 2345778
3704292 3902706
1981812 2048180
4537927 4210220
12311015 12506883
18669
11188
12329684 12518072

TP 2018

2134654
4067885
1996965
4501005
12700510
38069
12738579

Tot%

91,0
104,2
97,5
106,9
101,5
340,3
101,8

Muutos
tp18/tp
17
2,3
9,8
0,8
-0,8
3,2
103,9
3,3

Lappajärven kunnan maksuosuus ylittyi 220.507 eurolla; ikäihmisten
palvelut ylittyivät 165.179 eurolla ja erikoissairaanhoito 290.785 eurolla.
Sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon palveluissa maksuosuus jäi
alle budjetoidun.
Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä käyttötalouden
tulosaluekohtaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset asiaselostusten
mukaisesti sekä esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden ylijäämä
11.718,19 euroa siirretään taseeseen edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
KPMG Palvelut Oy on suorittanut Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
tilintarkastuksen vuodelta 2018. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään
tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta edellyttäen, että jäsenkuntien
valtuustot hyväksyvät tarkastuksen tuloksina mainitut
talousarviopoikkeamat.
Myös Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen ja
antanut arviointikertomuksen vuodelta 2018. Tarkastuslautakunta esittää
Pöytäkirjan tarkastajat:
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tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille tilivuodelta 2018.
Esityslistan liitteenä on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätös
2018.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
- hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen käyttötalouden tulosaluekohtaiset
määrärahojen ylitykset ja alitukset asiaselostuksen mukaisesti
- hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätöksen vuodelta 2018
- hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen esityksen
tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä siten, että tilikauden ylijäämä
11.718,19 euroa siirretään taseeseen edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 17.06.2019 § 43
Päätös

Hyväksyttiin kunnanhallituksen esitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Elina Löytömäki ilmoitti olevansa esteellinen
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalle
kutsuttiin varajäsen Tuija Viinamäki.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vastuuvapauden myöntäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Kh 12.06.2019 § 132

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 §:n 8 mom. mukaan
jäsenkuntien kunnanvaltuustot päättävät, myönnetäänkö yhtymähallitukselle
ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden
hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa
aihetta.
KPMG OY AB/Elina Pesonen on antanut tilintarkastuskertomuksen 2018,
jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Myös Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilivuodelta 2018.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota
kuntayhtymän talousarvion ylittymiseen merkittävästi sekä
erikoissairaanhoidon kulujen jatkuvaan kasvuun.
Esityslistan liitteenä on jaettu Tilintarkastuskertomus 2018 ja
tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastajan ja
tarkastuslautakunnan lausuntoihin perustuen, että se myöntää omalta
osaltaan Kuntayhtymän Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 17.06.2019 § 44
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Elina Löytömäki ilmoitti olevansa esteellinen
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalle
kutsuttiin varajäsen Tuija Viinamäki.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärven kunnan tilinpäätös 2018
Kh 28.03.2019 § 56
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain (410/2015)) 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja
riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Kunnan talousarviossa 2018 oli toimintatuotoiksi (ulk.) arvioitu 2.318.960
euroa. Toteutuma oli 4.329.341,64 euroa eli toimintatuotot ylittyivät
1.990.578,64 euroa. Toimintatuotoissa on mukana mm. sote-kiinteistöjen
(terveysasema, Lintukoti, Joelinkoti) myyntivoitot. Toimintakuluiksi oli
arvioitu 22.345.639 euroa ja budjettimuutosten jälkeen 22.540.980 euroa.
Toteutuma oli 22.646.182,37 euroa eli toimintakulut ylittyivät 105.202,37
euroa.
- Yleishallinnon toimintatuotot alittuivat 24.674,67 euroa ja toimintakulut
ylittyivät 4.335,21 euroa,
- Terveystoimen menot ylittyivät 26.125,28 euroa, merkittävin ylitys oli
erikoissairaanhoidossa 68.013,49 euroa.
- Sosiaalitoimen menot ylittyivät 59.548,90 euroa.
- Sivistystoimen toimintatuotot ylittyivät 71.206,34 euroa ja toimintakulut
alittuivat 13.371,54 euroa.
- Muut palvelut toimintatuotot alittuivat 54.254,70 euroa ja toimintakulut
alittuivat 121.704,67 euroa
- Teknisen toimen toimintatuotot ylittyivät 1.995.510,45 euroa ja
toimintakulut ylittyivät 168.335,49 euroa.
- Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ylittyivät 2.791,22 euroa ja
toimintakulut alittuivat 18.066,30 euroa.
Verotuloiksi oli arvioitu 9.917.000 euroa ja toteutuma oli 9.317.924,54 euroa eli verotulot alittuivat 599.075,46 euroa. Valtionosuuksiksi oli arvioitu
10.842.900 euroa ja toteutuma oli 10.825.337,00 euroa eli toteutuma oli
17.563,00 euroa parempi. Vuosikatteeksi muodostui 1.841.482,75 euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1.061.927,53 euroa. Yhteiskoulun
alaskirjauksista tuli kertaluonteisia poistoja noin 677.000,00 euroa.
Kunnan tilikauden ylijäämäksi muodostui varausten ja rahastojen muutosten jälkeen 129.079,15 euroa.
Investointimenot olivat 2.171.813,96 euroa, rahoitusosuudet investointeihin
olivat 201.661,59 euroa ja käyttöomaisuuden myynti 5.470.542,35 euroa.
Investoinnit netto olivat 3.500.389,98 euroa.
Kunnan palveluksessa oli 110 henkilöä vuoden lopussa, joista 85 oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa. Määräaikaisia, työllistettyjä ja
sijaisia oli yhteensä 25.
Esityslistan mukana on jaettu Lappajärven kunnan Tilinpäätös 2018.
Kj

Kunnanhallitus päättää:





hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen
jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2018 tulos 102.292,02 euroa käsitellään seuraavasti:
- tuloutetaan poistoeroa lukion rakennuksesta 26.787,13 euroa
- tilikauden 2018 näin muodostuva ylijäämä on 129.079,15
euroa, joka siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia
muutoksia, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.
Päätös:

Yhteistoimintaelin on kokouksessaan 28.03.2019 § 1 käsitellyt omalta
osaltaan tilinpäätöksen v. 2018.
Kunnahallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Kv 17.06.2019 § 45
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Kuntalain 125 §:n e momentissa todetaan, että jos tilintarkastaja havaitsee,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston
päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,
tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva
muistutus.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 23.5.2019 käsitellyt
tilintarkastuskertomusta vuodelta 2018 ja merkinnyt sen tiedokseen ja
todennut, ettei se sisällä kuntalain tarkoittamaa muistutusta.
Tarkastuslautakunta on päättänyt toimittaa tilintarkastuskertomuksen
kunnanvaltuustolle tiedoksi. Samassa kokouksessa tarkastuslautakunta on
päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös
hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2018.
Esityslistan liitteenä on jaettu Lappajärven kunnan tilinpäätös 2018,
arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus 2018.
Käsittely

Ville Väkeväinen esitti, että Tilinpäätöksen 2018 kohtaan 1.3.1 Tilikauden
tuloksen muodostuminen (s. 27) lisätään seuraava teksti:
"Tilikauden tulos oli jälleen ennakoitua parempi, ollen ylijäämäinen 129
tuhatta euroa. Ylijäämäinen tulos mahdollistui pitkälti sotekiinteistöjen
myyntituloista. Kunnalla ei ole taseessa katettavia alijäämiä aikaisemmilta
vuosilta".
Juho Korpela kannatti Ville Väkeväisen esitystä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto päätti
- merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018 ja arviointikertomuksen
- hyväksyä Lappajärven kunnan tilinpäätöksen 2018
- myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
- että tilikauden 2018 tulos 102.292,02 euroa käsitellään seuraavasti:
- tuloutetaan poistoeroa lukion rakennuksesta 26.787,13 euroa
- tilikauden 2018 näin muodostuva ylijäämä on 129.079,15 euroa, joka
siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille
- lisätä tilinpäätökseen 2018 Ville Väkeväisen esittämän lisäyksen kohtaan
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2019
Kh 03.06.2019 § 125
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanhallitus on päättänyt, että toiminnan ja talouden osavuosikatsaus
toimitetaan kolmannesvuosittain. Ensimmäinen katsaus toimitetaan ajalta
1.1. - 30.4.2019. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö olisi 33,3 %.
Toimintatuotot ovat toteutuneet noin 25,9 %:sesti. Laskutukset tapahtuvat
hieman jälkipainotteisesti, esim. puolen vuoden jaksoissa, joten tuloja
ensimmäiseltä kolmannekselta on siitäkin syystä vähän.
Toimintakulujen toteutuma on 30,7 %. On toimijoita, jotka laskuttavat jo
alkuvuodesta etukäteen esim. puolen vuoden osuuden, joten menot saattavat
olla vähän etupainotteisia.
Hallintokunnat ovat pysyneet alkuvuoden hyvin budjetoidussa. Sosiaali- ja
terveystoimen osalta Järvi-Pohjanmaan perusturva on toimittanut
toteutuman ajalta 1-3/2019. Lappajärven kunnan osalta toteutuma on
2.797.577 euroa. Tästä puuttuu Lintukodin kustannukset, noin 236.000
euroa. Joelinkodin kustannuksia ei ole vielä saatu Attendolta.
Järvi-Pohjanmaan Perusturvan toteutuma 1-3/2019 on raportin liitteenä.
Haasteita tulee erityisesti sivistystoimen kiinteistöistä, joissa on ilmennyt
korjaustarvetta. Kiinteistöissä on tehty erilaisia tutkimuksia ja otettu
materiaalinäytteitä sekä esityksiä korjaustoimenpiteistä, joita on tarkoitus
toteuttaa kesän aikana.
Tuloslaskelma osoittaa n. 166.000 euron ylijäämää, mutta tulee huomioida
Lintukodin ja Joelinkodin puuttuvat laskutukset. Budjetti on laadittu n.
465.000 euroa alijäämäiseksi, eikä kehityksessä tänä vuonna ole näkyvissä
tuota lopputulosta parantavia tekijöitä.
Verotuloiksi on arvioitu 10.294.000 euroa ja toteutuma on 3.299.290,43
euroa (32,1 %) ja valtionosuuksiksi on budjetoitu 10.996.100 euroa ja
toteutuma on 3.643.060 euroa (33,1 %). Huhtikuussa päivitetyn
veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulisivat olemaan 9.713.000
euroa eli budjetoidun ja ennusteen ero on 581.000 euroa.
Esityslistan mukana on jaettu toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta
1.1. - 30.4.2019.
Kj

Kj:n täydennysesitys
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen
tiedoksi kunnanvaltuustolle. Hallintokuntia ohjeistetaan noudattamaan
erityistä talouskuria ja vähintäänkin pitäytymään talousarvion mukaisissa
määrärahoissa ja välttämään hankintoja, jotka voidaan siirtää seuraavalle
vuodelle tai jättää kokonaan hankkimatta.
Kunnanhallitus tulee poikkeuksellisesti tarkastelemaan taloustilannetta
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kesäkuun lopun tilanteen mukaan elokuussa ja ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi.

Päätös

Kj:n esitys hyväksyttiin lisäyksellä täydennettynä.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 17.06.2019 § 46
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen lisäyksineen.
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Yhteiskoulun urakkatarjouksen hyväksyminen
Kh 12.06.2019 § 128
Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi
Lappajärven yhteiskoulun KVR-urakkatarjousten jättöaika päättyi
perjantaina 24.5.2019, ja määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta.
Kolmen tarjoajan suunnitelmat arvioitiin Ramboll CM Oy:n Jussi Timon
vetämässä kokoontumisessa 24.5. Aquariuksessa, jossa kunnan
viranhaltijoista, opettajista, luottamushenkilöistä ja Rambollin
asiantuntijoista kootut kolme työryhmää arvioivat ja pisteyttivät kukin
itsenäisesti jokaisen kolmen tarjoajan suunnitelman tarjouspyynnön
mukaisilla kriteereillä arvioituina. Tässä vaiheessa ei ollut vielä tietoa
tarjoajien nimistä tai tarjousten hinnoista. Näiden työryhmien työ päättyi
tähän, jonka jälkeen avattiin hintakuoret, pisteytettiin hinnat ja saatiin tiedot
tarjoajista. Kokonaistaulukko pisteytyksestä on esityslistan liitteenä.
Pisteytyksen perusteella tarjouskilpailun voittajaksi tuli yhteenliittymä: Pasi
Korpela Oy, Peltisepänliike Nykänen Oy, LVI Klemola Oy, jonka
tarjoushinta on 5.299.000,00 € alv 0%. Muut tarjoajat olivat Lujatalo Oy ja
Lehto Tilat Oy.
Tarjouskilpailun voittaneen yhteenliittymän Pasi Korpela Oy ym kanssa
järjestettiin tarjouksen sisältöön liittyvä selontekoneuvottelu 5.6.
Neuvottelussa todettiin yhtenäinen käsitys tarjouksen sisällöstä. Tarjous
todettiin sisällöltään ja muodoltaan tarjouspyynnön mukaiseksi ja käsitykset
tarjouksen sisällöstä olivat yhteneväiset.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy yhteenliittymä Pasi Korpela Oy, Peltisepänliike
Nykänen Oy, LVI Klemola Oy, tarjouksen 5.299.000 € alv 0% ja
suunnitelmat Lappajärven uuden yhteiskoulun rakentamiseksi.
Suunnitelmat annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Tekninen johtaja Anne Övermark on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen
esittelemään uuden yhteiskoulun kilpailutuksen voittaneen tarjoajan
suunnitelmat ja tarjouksen, sekä muut kilpailussa mukana olleet tarjoukset.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Päätös:

Hyväksyttin.
Merkittiin pöytäkirjaan,että tekninen johtaja Anne Övermark oli kutsuttuna
asiantuntijana esittelemässä yhteiskoulun suunnitelmia ja urakkatarjousta.
Övermark saapui kokouksen tämän asian käsittelyn alussa klo 18:06.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kv 17.06.2019 § 47

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Lappajärven uuden yhteiskoulun
suunnitelmat ja yhteenliittymä Pasi Korpela Oy, Peltisepänliike Nykänen
Oy, LVI Klemola Oy:n tarjouksen.
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Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen/määräraha
Kh 03.06.2019 § 126
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnan yleinen edunvalvonta tuottaa palveluja myös Evijärven
kunnalle ja Kauhavan kaupungille. Päämiesten kokonaismäärä on noin 163,
kun tehtävää aloitettaessa 2009 se oli noin 110.
Edunvalvonnassa työskentelee yleinen edunvalvoja ja edunvalvontasihteeri.
Vuoden 2018 marraskuun lopulla sihteeri jäi työvapaalle noin kuukaudeksi
ja irtisanoutui tehtävästään helmikuussa 2019. Vuoden vaihde ja alkuvuosi
ovat erityisen kiireistä aikaa, joten edunvalvontaan palkattiin
työllistämistuella määräaikainen henkilö ensin osa-aikaiseksi, mutta suuren
työmäärän vuoksi hänet kokoaikaistettiin. Hänen määräaikainen
työsuhteensa päättyy 4.7.2019. Työllistämistuki on 30 %. Työllistämistukea
ei voi saada 6 kuukautta pidemmälle ajalle.
Edunvalvontaan on palkattu toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
edunvalvontasihteeri, jota tullaan perehdyttämään niin sihteerin kuin yleisen
edunvalvojankin tehtäviin. Tällä hetkellä työmäärä edellyttää, että
edunvalvonnan määräaikaista työsuhdetta jatketaan vuoden 2019 loppuun
saakka kokoaikaisena tai edes osa-aikaisena 60 %:n työajalla.
Kustannuksia määräaikaisen työntekijän palkkauksesta on syntynyt 1.1. 4.7.2019 n. 13.300 euroa, johon tukea saadaan n. 4.000 euroa, eli
nettokustannus on n. 9300,00 euroa. Jos henkilö palkataan 100 %:n
työajalla ajalle 5.7. - 31.8. ja 60 %:n työajalla 1.9. - 31.12.2019, kustannus
on n. 11.100,00 euroa.
Jos henkilö palkataan 100 %:n työajalla ajalle 5.7. - 31.12.2019, kustannus
on n. 15.300,00 euroa.
Edunvalvonta laskuttaa valtion osuuden kaksi kertaa vuodessa ja
päämiesten osuuden kerran vuodessa. Edunvalvonnan toimintatuotot ovat
kattaneet toimintakulut. Budjetissa 2019 edunvalvonnan toimintakatteeksi
on arvioitu 23.900,00 euroa. Tilinpäätöksessä 2018 toimintakate oli 72.900
euroa ja tp 2017 toimintakate oli 73.500 euroa.
Budjettiin 2019 ei ole varattu kuin kahden henkilön palkkakulut, joten
budjettiin tulisi tehdä määrärahamuutos määräaikaisen toimistosihteerin
palkkakustannusten osalta.
a) Jos määräaikainen toimistosihteeri palkataan kokoaikaisena koko
loppuvuodeksi, tarvitaan palkkamenoihin 28.600,00 euron lisämääräraha,
kun huomioidaan jo syntyneet alkuvuoden palkkakustannukset. Tuki n.
4000,00 euroa puolen vuoden ajalta.
b) Jos määräaikainen toimistosihteeri palkataan kokoaikaisena vielä heinäPöytäkirjan tarkastajat:
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ja elokuun ajaksi sekä osa-aikaisena (60 %) syys-joulukuun 2019 ajaksi,
palkkamenoihin tarvitaan 24.400,00 euron lisämääräraha, kun huomioidaan
jo syntyneet alkuvuoden palkkakustannukset.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy jo syntyneen määräaikaisen työntekijän
palkkakustannuksen ajalta 1.1. - 4.7.2019 ja päättää, että määräaikaista
työsuhdetta voidaan jatkaa kokoaikaisena vielä ajalle 5.7. - 31.8.2019 ja
osa-aikaisena (60 %) ajalle 1.9. - 31.12.2019, sekä esittää
kunnanvaltuustolle, että edunvalvontaan tehdään 24.400,00 euron
lisämäärärahaesitys palkkamenoihin ja tuloihin 4.000,00 euron
määrärahamuutos. Määrärahamuutos on mahdollinen edunvalvonnan
toimintakatteen puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.

Kv 17.06.2019 § 48
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Kunnanjohtajan virka
Kh 14.01.2019 § 16
Kunnanjohtajan virka tulee avoimeksi 1.9.2019 lukien.
Hallintosäännön 48 §:n mukaan, kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä
viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kunnanhallitus.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Ilmoitukset on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan
virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei toisin
säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on
julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Samaisen lain 5 §:n mukaan
julkisesti haettavana olleeseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö,
joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen
mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on
esitetty selvitys.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen
kelpoisuus.
Hallintosäännön 47 §:n mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.
Kun hakuilmoitukseen on asetettu kelpoisuusehto, on hakijoiden tai
suostumuksensa antaneiden annettava selvitys kelpoisuudesta.
Hakuilmoituksessa voidaan ilmaista muitakin asioita, joita virkaa
täytettäessä ja valintaa tehdessä arvostetaan.
Hakuilmoitusluonnos esitellään kokouksessa.
Hj

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on korkeakoulututkinto
2) hakuilmoitus julkaistaan Järviseudun Sanomissa, Kuntarekryssä,
Kuntalehdessä ja kunnan www-sivuilla
3) hakuaika päättyy 10.3.2019 klo 23.00.
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Kunnanhallitus hyväksyi muilta osin esityksen, mutta hakuaika esitettiin
päättyväksi 01.03.2019 klo 23.00.

Kv 28.01.2019 § 12
Hyväksyttiin. Hakuilmoitus on pöytäkirjan liitteenä.
Kh 11.03.2019 § 46
Määräaikaan mennessä seuraavat hakivat kunnanjohtajan virkaa:
- Ahvenniemi Maria, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Luonnon- ja
ympäristötieteiden maisteri, ylioppilas
- Alasara Sami, Ylempi AMK-tutkinto (MBA), yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto, tradenomi (BBA), ylioppilas, rakennustekniikan
peruslinja
- Koivuniemi Tuomas, AMK tradenomi
- Kujala Sari, kauppatieteiden maisteri, yrittäjän peruskurssi, ylioppilas
- Kultalahti Terhi, hallintotieteiden kandidaatti, AMK tradenomi,
liiketalouden perustutkinto, hiusalan perustutkinto, ylioppilas
- Kustula Veikko, opistoupseeri, luutnantikurssi, ylempi kiinteistönvälittäjä,
johtamisen erikoisammattitutkinto, ammatillinen opettajan pätevyys,
yrittäjän ammattitutkinto, toimiupseerin ylempi virkatutkinto, toimiupseerin
alempi virkatutkinto
- Latikka Jarmo, insinööri AMK
- Mulari Harri, elintarviketieteen kandidaatti
- Savola Jarkko, kone- ja tuotantotekniikan insinööri AMK, mekaanikko.
Hakijoista on koostettu yhdistelmä, jossa on esillä nimen lisäksi,
postitoimipaikka, kielitaito, vapaamuotoinen hakemus tehtävään,
palkkatoive tähän tehtävään, viimeisin työnantaja, työkokemus yhteensä ja
tutkinnot. Kooste on lähetetty esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat
kokonaisuudessaan ovat käytettävissä kokouksessa.
Kj

Kunnanhallitus päättää valintaprosessissa noudatettavasta menettelystä.

Päätös

Päätettiin jatkaa hakuaikaa 29.03.2019 klo 12.00 asti. jo hakeneet otetaan
huomioon jatkossakin. Ilmoitus laitetaan su 17.03.2019 Ilkkaan. Samalla
sovittiin,että valintaprosessissa käytetään ulkopuolista konsulttia.
Jarkko Savola poistui esteellisenä ennen tämä pykälän käsittelyä klo 19.00
ja kokoukseen tuli varajäsen Arja Lehtola.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.
(06) 2412 5611 tai 044 3699 611.
Kh 01.04.2019 § 62
Edellisten hakijoiden lisäksi kunnanjohtajan virkaa ovat määräaikaan
mennessä hakeneet seuraavat:
- Juha-Matti Näykki, rakennusinsinööri
- Karppinen Katariina, hallintotieteiden maisteri, optiikkahiojan
ammattitutkinto
-Lehtonen Marko, tradenomi YAMK, tradenomi AMK, turvallisuusvalvoja
EAT, elektroniikka-asentaja
- Pihlajaharju Janne, kauppatieteiden maisteri, laillistettu
kiinteistönvälittäjä, yrittäjän tutkinto, reservin vänrikki
- Pulkkinen Matti, yhteiskuntatieteiden maisteri, business, accountancy &
economics (BA Honours)
- Rantanen Virpi, terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja AMK
- Reiman Pekka, diplomi-insinööri
- Salmi Tapio, agronomi
- Salonpää Leena, kauppatieteiden maisteri,
- Suomalainen Sami, Master of Business Administration (KTM), LL.M.
(OTM), oikeusnotaari, BSc Honours (kanditutkinto)
- Vallbacka Mikko, diplomi-insinööri
Edellisistä hakijoista Kustula Veikko on perunut hakemuksensa.
Yhteenveto hakijoista lähetetään esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat
kokonaisuudessaan ovat käytettävissä kokouksessa ja niihin voi käydä
tutustumassa ennen kokousta.
Kj
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua seuraavat henkilöt
haastatteluun:
 Ahvenniemi Maria
 Alasara Sami
 Kujala Sari
 Savola Jarkko
 Suomalainen Sami
- Vallbacka Mikko
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Kh 20.05.2019 § 91
Kunnanjohtajan virkaa hakeneiden haastattelut suoritettiin 24.4.2019 ja
25.4.2019. Haastattelujen vetäjänä toimi Personnel Group:n edustaja ja
kunnanhallituksella oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä
haastateltaville. Kaikki haastatteluun kutsutut saapuivat haastatteluun.
Haastatteluiden perusteella kunnanhallitus päätti, että
soveltuvuusarviointeihin lähetetään Alasara Sami, Kujala Sari ja Savola
Jarkko. Soveltuvuusarvioinnit suoritti Personnel Group ja kaikki kolme
osallistuivat arviointeihin. Palautekeskustelu pidettiin Personnel Groupin
edustajan johdolla 7.5.2019. Kunnanhallituksella oli mahdollisuus tutustua
soveltuvuusarviointeihin.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen
ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Saman lain 5 §:n mukaan
sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston
päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa
nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka
kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään
perustuslaissa (yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja
koeteltu kansalaiskunto). Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava
erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Virkavaali on
ehdollinen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n mukaan.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kuntalain
42 §:n mukaan kunnan ja kuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa
sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimus neuvotellaan
kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla. Kunnanjohtajan palkkauksesta
ja muista palvelussuhteen ehdoista päättää kunnanhallitus.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) valtuusto suorittaa virkavaalin ja valitsee Lappajärven kunnanjohtajan
1.9.2019 lukien tai sopimuksen mukaan
2) kunnanjohtajan koeaika on 6 kk
3) valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kv 27.05.2019 § 36
Kunnanvaltuustolla on mahdollisuus ennen kokousta käydä tutustumassa
hakemusasiakirjoihin ja soveltuvuusarviointien tuloksiin (salassapidettäviä)
kunnanvirastossa viraston aukioloaikana ennen kokousta sekä
valtuustosalissa 22.5.2019 klo 19.00. Tästä lähetetty erillinen kutsu
valtuutetuille 13.5.2019. Hakemusasiakirjat, ansioluettelot ja
soveltuvuusarvioinnit ovat käytettävissä kokouksessa.
Kunnan viranhaltija ja työntekijä valitaan enemmistövaalilla.
Kunnanjohtajan valinnasta säädetään kuntalain 41.2 §:ssä. Jos
kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos useampi kuin
kaksi ehdokasta on saanut yhtä monta ääntä, arpa ratkaisee, ketkä ovat
mukana lopullisessa vaalissa. Arpa ratkaisee myös jos lopullisessa vaalissa
päädytään tasatulokseen. Annettuihin ääniin ei lasketa tyhjää
äänestyslippua. Vaalin toimittamiseen sovelletaan kuntalain 105 §:n vaaleja
yleisesti koskevaa säännöstä. Vaadittaessa vaali on suoritettava suljetuin
lipuin. Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja
pätevyysvaatimukset täyttäville hakijoille, ei ainoastaan ehdotetuille ja
kannatetuille henkilöille. Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin
varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.
Esityslistan liitteenä lähetetään yhteenveto hakijoista, joista ilmenee
seuraavat tiedot: nimi, postitoimipaikka, vapaamuotoinen hakemus
tehtävään, viimeisin työnantaja, työkokemus, tutkinnot.
Jarkko Savola ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalle kutsuttiin keskustaryhmän
ensimmäinen varajäsen Tuija Viinamäki. Tämän asian kohdalla
pöytäkirjantarkastajana toimi Johanna Savola.
Ville Väkeväinen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että asia
jätetään pöydälle ja kutsutaan kolme soveltuvuusarvioinnissa ollutta
ehdokasta kunnanvaltuuston haastateltaviksi. Juho Korpela kannatti
esitystä.
Seppo Keski-Vinkka esitti, että käsittelyä jatketaan kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian pöydälle panosta,
joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan
nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattava kunnanhallituksen esitystä,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Ville Väkeväisen tekemää esitystä,
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA-ääniä annettiin 2
(Keski-Vinkka, Viita-aho-Tohni) ja EI-ääniä 17 (Ahola, Ala-aho,
Angervisto, Hernesniemi Jari, Hernesniemi Mari, Juttuniemi, Korpela,
Kuoppala, Laasanen, Lehtola, Leväniemi, Luoma, Löytömäki, Savola
Johanna, Viitala, Väkeväinen, Viinamäki). Äänestysluettelo on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti äänin 17 – 2 jättää asian pöydälle ja kutsua kolme
soveltuvuusarvioinnissa ollutta ehdokasta kunnanvaltuuston
haastateltaviksi.

Kv 17.06.2019 § 49

Kunnanvaltuusto on haastatellut 10.6.2019 seuraavat
soveltuvuusarvioinnissa ollutta kunnanjohtajan virkaa hakenutta: Alasara
Sami, Kujala Sari, Savola Jarkko.
Seppo Keski-Vinkka esitti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan Sari
Kujala. Elina Löytömäki kannatti Keski-Vinkan esitystä.
Esko Leväniemi esitti, että suoritetaan suljettu lippuäänestys. Ville
Väkeväinen kannatti.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan kunnanjohtajan virkavaali suljetuin
lipuin ja siten, että jokainen läsnä oleva valtuutettu pudottaa
aakkosjärjestyksessä lipun äänestyskulhoon. Lippuun merkitään
kunnanjohtajan virkaan halutun henkilön nimi. Hyväksyttiin menettelytapa.
Suoritettiin virkavaali ja ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan.
Vaalissa annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti:
- Alasara Sami
8 ääntä
- Kujala Sari
6 ääntä
- Savola Jarkko
3 ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kukaan ei saanut yli puolta annetuista äänistä,
joten on toimitettava uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan uusi kunnanjohtajan virkavaali
suljetuin lipuin kahden eniten ääniä saaneen eli Alasara Sami ja Kujala Sari
välillä. Jokainen läsnä oleva valtuutettu pudottaa aakkosjärjestyksessä lipun
äänestyskulhoon. Hyväksyttiin menettelytapa.
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Suoritettiin virkavaali ja ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan.
Vaalissa annettiin 17 ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti:
- Alasara Sami
11 ääntä
- Kujala Sari
6 ääntä.
Päätös

Lappajärven kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajan virkaan äänin 11 - 6
Alasara Samin.
Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jarkko Savola ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tilalle
kutsuttiin varajäsen Tuija Viinamäki.
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17.06.2019

Muut asiat
Kv 17.06.2019 § 50
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Laasanen esitti valtuuston puolesta
kiitokset kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemelle Lappajärven kunnan hyväksi
tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöstä.
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Kunnanvaltuusto
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

VALITUSOSOITUS

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 38-42,46,47,50

HallintolainkäyttöL 5 §:n. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi ,
fax 029 56 42760
Kunnallisvalitus, pykälät
43,44,45,48,49,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019
alkaen). 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.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

