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Osallistujat
Läsnä olleet jäsenet

Nimi

Tehtävä

Ahola Maarit
Ala-aho Ville
Angervisto Raimo
Hernesniemi Jari
Hernesniemi Mari
Juttuniemi Aku-Matti
Keski-Vinkka Seppo
Korpela Juho
Kuoppala Hannu
Laasanen Juhani
Lehtola Arja
Leväniemi Esko
Löytömäki Elina
Savola Jarkko
Savola Johanna
Viita-aho-Tohni Maria
Viitala Maarit
Väkeväinen Ville
Mustikkamaa Erkki

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
1. vpj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
2. vpj
varajäsen

Poissa olleet jäsenet Luoma Vesa
Muut osallistujat

Alasara Sami
Huhtala Päivi
Puro Tarja
Övermark Anne

Käsitellyt asiat

Lisätiedot

jäsen
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
sivistysjohtaja
tekninen johtaja

45 - 51
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Juhani Laasanen
Puheenjohtaja
Lappajärvellä

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Savola

Maria Viita-aho-Tohni

Paikka ja aika
02.10.2020

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus

2
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§ 45

4/2020

3

28.09.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kv 28.09.2020 § 45

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 23.09.2020
sähköpostin/ postin välityksellä. Lisäksi kutsut on lähetetty
kunnanjohtajalle sekä sähköpostitse/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. Esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kv 28.09.2020 § 46

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Johanna Savola ja Maria
Viita-aho-Tohni.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Johanna Savola ja Maria
Viita-aho-Tohni.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Käsittelyjärjestys
Kv 28.09.2020 § 47

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

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelyjärjestys.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kiireelliset asiat
Kv 28.09.2020 § 48

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:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja luki Itäkylästä tulleen vaatimuksen
Rantakankaan koulun säilyttämiseksi. Puheenjohtaja kiitti vetoomuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistaminen 1.1.2021 alkaen
Kh 21.09.2020 § 173
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Etelä-Pohjanmaan liitto on lähettänyt jäsenkuntien hyväksyttäväksi uuden
perussopimuksen, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.1.2021.
Maakuntahallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.6.2020 § 69.
Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen tarkastelulle on syntynyt siitä,
että Isonkyrön kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Etelä-Pohjanmaan
maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä on nähty
järkeväksi käydä läpi koko perussopimuksen ajantasaisuus.
Merkittävimmät muutokset nykyiseen perussopimukseen:
Uutena jäsenkuntana Etelä-Pohjanmaan liittoon liittyy Isokyrö.
Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain velvoittavat lisäykset
talouden seurannasta ja alijäämän kattamisesta. Alueiden käyttöä ja
ympäristöä sekä aluekehittämistä koskevat määrittelyt on puolestaan jätetty
sillä tavalla väljiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edellytä
perussopimuksen uudelleen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi
tarvittaessa reagoida muutoksiin hallintosäännön puitteissa.
Liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät ennallaan eli
lakisääteisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien
toimeksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä.
Maakuntien liittojen yhteistoimintaa koskevat velvoitteet on säädetty
erillislainsäädännössä, minkä takia ne esitetään jätettäväksi pois uudesta
perussopimuksesta.
Liiton lakisääteiset toimielimet on määritelty perussopimuksessa, ja muilta
osin toimielinten perustamisesta päättäisi valtuusto tai hallitus.
Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet säilyvät ennallaan.
Peruspääomaa ei esitetä korotettavaksi.
Perussopimuksen rakennetta on muokattu aiempaa selkeämmäksi.
Etelä-Pohjanmaan liitto on lähestynyt kuntia uudelleen 28.8.2020.
Aikaisemman perussopimuksen käsittelypyynnön jälkeen on ilmennyt, että
sopimuksen pykälä 11 valtuuston päätösvaltaisuudesta ei vastaa Kuntalain
vaatimuksia ja sitä täytyy tarkentaa muotoon: "Maakuntavaltuusto on
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 49
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päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä."
Esityslistan liitteenä on jaettu esitys Etelä-Pohjanmaan liiton uudeksi
perussopimukseksi sekä uuden esityksen ja nykyisen perussopimuksen
rinnakkaistarkastelu.
Vastaukset tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan liiton kirjaamoon viimeistään
30.9.2020.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistamisen liitteenä olevan
mukaiseksi. Lisäksi perussopimuksen 11 § tarkistetaan muotoon
"Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa
jäsenistä on läsnä."

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kv 28.09.2020 § 49

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020
Kh 21.09.2020 § 176
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanhallitus on päättänyt, että toiminnan ja talouden osavuosikatsaus
toimitetaan kolmannesvuosittain. Ensimmäinen katsaus toimitettiin ajalta
1.1. - 30.4.2020 ja toinen toimitetaan ajalta 1.1. - 31.8.2020. Tasaisen
kulutuksen mukaan käyttö olisi 66,7 %.
Toimintatuotot ovat 1.789.828,10 euroa (52,7 %) ja toimintakulut
15.187.138,22 euroa (62,7 %). Vuosikate on 868.377,72 euroa ja tilikauden
ylijäämä 282.746,31 euroa.
Hallintokunnat ovat pysyneet alkuvuoden hyvin budjetoidussa.
Hallintokuntien menoja on leikattu noin 100.000 euroa. Tämän lisäksi
valtuusto on hyväksynyt erikseen sivistystoimen
säästötoimenpide-esityksen. Säästöjä syntyi lisäksi henkilökunnan
lomautuksista ja vapaaksi jääneiden virkojen ja toimien täyttämättä
jättämisestä. Investointimenoja on leikattu noin 455.000 euroa.
Kunnanhallituksen nimeämä taloustyöryhmä tulee laatimaan esityksen
talouden tasapainottamistoimenpiteistä.
Sosiaali- ja terveystoimen osalta Järvi-Pohjanmaan perusturva on
toimittanut toteutuman ajalta 1-7/2020. Lappajärven kunnan osalta
toteutuma on 7.806.614 euroa (60 %). Toteutumaennusteen mukaan
Lappajärven kunnan sote-menot tulisivat olemaan 13.382.767 euroa
(budjetti 13.093.801 euroa), eli arvion mukaan ylitys tulisi olemaan
288.966 euroa. Järvi-Pohjanmaan Perusturvan toteutuma 1-7/2020 on
raportin liitteenä.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ovat Lappajärven
kunnan osalta 2.831.669 euroa ajalta 1-8/2020. Tämä on 945 euroa/asukas.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna muutos on -8,0 % eli
-245.814 euroa.
Verotuloiksi on budjetissa arvioitu 9.879.000 euroa ja toteutuma on
6.407.752,70 euroa ( 64,9 %) ja valtionosuuksiksi on budjetoitu
11.450.365 euroa ja toteutuma on 7.870.164,00 euroa (68,7 %). Syyskuun
veroennusteen mukaan kunnan verotulot tulisivat olemaan 9.454.000 euroa
eli 425.000 euroa budjetoitua vähemmän.
VM antanut 7.5.2020 muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta vuonna 2020. Peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun
Pöytäkirjan tarkastajat:
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lakiin on tehty muutos, joka on tullut voimaan 1.5.2020. Lain 36 b §:n
mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen
muutoksista johtuvaa kuntien arvioitua verotulojen viivästymistä vastaava
euromäärä maksetaan kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärä lisättynä
maksujärjestelyjen muutoksien johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron
arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.
Lappajärven kunnalle maksettava osuus on 229.582 euroa.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain 36 §:n 4 momenttia ja 55 § §:n 1 momenttia
on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain
muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.
Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksien elo- ja syyskuun
maksatuksista lähtien. Syyskuun maksatuksen muutos koskee iäkkäiden
henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon
uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten
korvaamiseen kunnille, josta lähtien oikaistaan elokuun
valtionosuusmaksatuksen virheellinen määrä. Muut muutokset
huomioidaan elokuun maksatuksesta lähtien.
Muutospäätöksen 7.8.2020 ( VN/14481/2019) mukaan Lappajärven
kunnalle maksettava osuus olisi 391.412,00 euroa.
Esityslistan mukana on jaettu toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta
1.1. - 31.8..2020.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen
tiedoksi kunnanvaltuustolle. Hallintokuntia ohjeistetaan noudattamaan
erityistä talouskuria ja välttämään hankintoja, jotka voidaan siirtää
seuraavalle vuodelle tai jättää kokonaan hankkimatta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kv 28.09.2020 § 50

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto merkitsi raportin tiedoksi.
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Muut asiat
Kv 28.09.2020 § 51
Muista asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajat:

28.09.2020
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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 45-48,50-51

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
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 49

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika
päivää
Mikäli kysymyksessä on julkisista hankinnoista annetun laina mukainen hankintapäätös,
tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta
Markkinaoikeudelta,
osoite PL 188, 00131 Helsinki. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Jos valittajan puhevaltaa käyttää 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.

Liitetäänpöytäkirjaan
Pöytäkirjan tarkastajat:

