Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

18.01.2021

1/2021

1

Aika

18.01.2021 klo 18:00 - 19:58

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§§ 1 - 12

§
1
2
3
4

Otsikko
Sivu
Teollisuushallin rakentaminen
3
Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
4
Maksumääräysten antajat, laskujen hyväksyjät ja laskujen asiatarkastajat
5
Vuoden 2021 toimitettavien kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja
6
vaalipäivän äänestyspaikat
Maanvuokrasopimuksen jatkaminen/Tirkkonen
8
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajan
9
valitseminen
Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen
10
valtionosuudesta vuodelle 2020
Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen
12
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen
14
perusosasta vuodelle 2021
Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet
15
Kuntalaisaloite Rantakankaan koulun säilyttämiseksi
17
Ilmoitusasiat
18

5
6
7
8
9
10
11
12

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

18.01.2021

1/2021

Osallistujat
Läsnä olleet jäsenet

Nimi

Tehtävä

Kuoppala Hannu
Ahola Maarit
Hernesniemi Jari
Juttuniemi Aku-Matti
Löytömäki Elina
Viita-aho-Tohni Maria

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa olleet jäsenet Savola Jarkko
Väkeväinen Ville
Muut osallistujat

Laasanen Juhani
Leväniemi Esko
Alasara Sami
Huhtala Päivi
Övermark Anne

jäsen,vpj
kv:n II vpj
kv:n pj
kv:n I vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
tekn.joht.

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin

Käsitellyt asiat

1 - 12
Esityslistan ulkopuolelta §§:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Ahola ja Jari Hernesniemi.

Hannu Kuoppala
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Lappajärvellä 20.1.2021
Maarit Ahola

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Lisätiedot

Jari Hernesniemi

Paikka ja aika
22.01.2021

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus

2

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§1

1/2021

3

18.01.2021

Teollisuushallin rakentaminen
Kh 18.01.2021 § 1
Kunnanhallituksen kokoukseen oli kutsuttu tekninen johtaja Anne
Övermark sekä Harri Viita-aho ja Mikko Puro.
Käytiin keskustelua teollisuushallin rakentamisesta, josta kunta on teettänyt
alustavat suunnitelmat. Kunnanvaltuusto on 14.12.2020 hyväksynyt
teollisuushallin piirustukset ja urakkamuodoksi jaettu urakka.
Harri Viita-aho on pyytänyt suoraan kahdelta urakoitsijalta tarjousta hallin
rakentamisesta. Tarjoukset hän saa viikolla 4. Sen jälkeen tiedetään
suunnilleen hallin rakentamiskustannukset.
Kun tarjoukset on saatu, käydään uusi neuvottelu jatkotoimenpiteiden
osalta.
Kunnan puolelta yhteyshenkilönä on tekninen johtaja.
Övermark, Viita-aho ja Puro poistuivat kokouksesta klo 18.19.
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Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Kh 18.01.2021 § 2
Kunnanvaltuuston 16.11.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä 20.11.2020, valitusaika on päättynyt 28.12.2020.
Määräaikaan mennessä päätöksistä ei ole jätetty valituksia
hallinto-oikeuteen. Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kj

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 16.11.2020 tekemät päätökset ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten
valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Maksumääräysten antajat, laskujen hyväksyjät ja laskujen asiatarkastajat
Kh 18.01.2021 § 3
Kunnanhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain laskujen, tositteiden ja
maksatuslistojen hyväksyjät sekä asiatarkastajat. Maksatukseen menevässä
laskussa tulee olla sekä asiatarkastajan että hyväksyjän merkintä. Laskun
asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö. Kunnanhallitus määrää
lisäksi vuosittain maksumääräysten antajat.
Kh:n pj

Maksumääräykset
Kunnanhallitus antaa kunnanjohtaja Sami Alasaralle, hallintojohtaja Päivi
Huhtalalle ja tekninen johtaja Anne Övermarkille oikeuden antaa maksumääräyksiä.
Laskujen hyväksyjät
Yleishallinnon, terveys- ja sosiaalitoimen, elinkeinotoimen, muiden
palveluiden ja yleisen edunvalvonnan laskut, tositteet ja laskutusraportit
hyväksyy joko kunnanjohtaja Sami Alasara tai hallintojohtaja Päivi
Huhtala.
Kunnanjohtajan laskut hyväksyy teknisesti hallintojohtaja Päivi Huhtala ja
hänen näin hyväksymät laskut hyväksyy lopullisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Laskut voidaan panna maksuun hallintojohtajan hyväksymisen jälkeen, mutta ne edellyttävät myöhemmin vielä puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan hyväksymisen.
Johtoryhmän laskut (hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sivistysjohtaja) laskut hyväksyy kunnanjohtaja Sami Alasara ja hänen estyneenä ollessaan
hallintojohtaja Päivi Huhtala.
Laskujen asiatarkastajat
Yleishallinnon, terveys- ja sosiaalitoimen sekä muiden palveluiden
laskujen ja tositteiden asiatarkastajana toimii toimistosihteeri Anu Vähälä.
Yleisen edunvalvonnan laskujen asiatarkastajiksi nimetään edunvalvoja
Piia Mäkitarkka ja edunvalvontasihteeri Sarita Ahvenniemi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (osallisuusjäävi,
hallintolaki 28.1 § 1).
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Vuoden 2021 toimitettavien kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat
Kh 18.01.2021 § 4

Kuntavaalit
Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.04.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 07.-13.04.2021 (keskiviikosta tiistaihin)
ja ulkomailla 7.-10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa
laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona
31.3.2021.
Ennakkoäänestys
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit
niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoiden osalta. Oikeusministeriö
suosittelee, että ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina
vaaleista toiseen. Yleinen ennakkoäänestyspaikka Lappajärvellä on useiden
vuosien ajan ollut kunnanvirastossa.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat. Arkipäivisin aukiolo voi alkaa aikaisintaan klo 8 ja
päättyä viimeistään klo 20. Lauantaisin ja sunnuntaisin vastaavat ajat ovat
klo 9 ja klo 18.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa
antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja
enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan tietyin edellytyksin järjestää äänestäjän
kotona (kotiäänestys). Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana klo 9 - 20 välisenä aikana.
Vaalipäivän äänestys
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jolle sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää
valtuusto. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Kunnanvaltuusto on v. 2002 päättänyt äänestysalueiksi Itäkylän, Kirkonkylän ja Savonkylän äänestysalueet.
Vaalilain 68 §:n mukaan vaalipäivän äänestys aloitetaan klo 9 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20:een.
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle viimeistään 29.01.2021.
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntavaalien yleisen ennakkoäänestyspaikan ja aukioloajat, laitosäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:
Kuntavaalit: yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirasto,
aukioloajat päivittäin:
07.04-08.04
09.04.
10.04-11.04.
12.04-13.04

klo 9.00 - 15.30
klo 9.00 - 18.00
klo 10.00 - 16.00
klo 9.00 - 15.30

Laitosäänestyspaikkana on Palvelukoti Maijala. Laitosäänestys
toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan
määrääminä aikoina.
Vaalipäivän 18.04.2021 äänestysalueet:
Rantakankaan koulu
Valtuustosali
Länsirannan koulu

äänestysalue 010 Itäkylä
äänestysalue 020 Kirkonkylä
äänestysalue 030 Savonkylä

Vaalipäivän äänestys aloitetaan klo 9.00 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo
20:een.
Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara puh. (06)
2412 5611 tai 044 3699 611.
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Maanvuokrasopimuksen jatkaminen/Tirkkonen
Kh 18.01.2021 § 5
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Tuula ja Lauri Tirkkoselle on ollut vuokrattuna kunnan omistama noin 500
m2:n suuruinen maa-alue puutarhamaaksi ns. Piianpuistosta Kirkonkylästä.
Alue sijaitsee Tirkkosten tontin alapuolella ja on tontin levyinen ja 20
metrin pituinen. Vuokrasopimus on ollut voimassa vuodesta 1991 alkaen
10 vuotta kerrallaan ja viimeisin vuokrakausi on päättynyt 31.12.2020.
Tirkkoset esittävät, että kunnanhallitus jatkaisi vuokrasopimusta 10
vuodeksi eteenpäin 1.1.2021 alkaen. Vuokraa he ovat valmiit maksamaan
300 €/ha/vuosi eli 500 m2:n alueesta 15 €/vuosi.
Esityslistan liitteenä vuokrasopimus.
Kj

Kunnanhallitus päättää jatkaa vuokrasopimusta ajalle 1.1.2021 31.12.2030. Mikäli kunta tarvitsee aluetta omaan käyttöön tai
asuntotonteiksi, vuokrasopimus purkautuu välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen
Kh 18.01.2021 § 6
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020 § 77 hyväksynyt
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen päivittämisen.
Osakassopimuksen 3 kohdan mukaan yhtiön hallitus valitaan
asiantuntijapohjalta. Yhtiön hallitus muodostuu tiettyjen periaatteiden
mukaan; mm. yhtiöön kuuluvat osakaskuntien kaupungin- ja
kunnanjohtajat sekä mm. Lappajärven kunnan valitsema varsinainen jäsen
ja varajäsen (1+1).
Lappajärven kunnan tulee valita myös yhtiökokousedustaja ja hänelle
varaedustaja.
Kj

Kunnanhallitus valitsee Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n
yhtiökokousedustajan ja hänelle varajäsenen.

Päätös

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin
Aku-Matti Juttuniemi ja varalle Maria Viita-aho-Tohni.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa hallintojohtaja Päivi Huhtala, (06) 2412
5611 tai 044 3699 414.
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Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
Kh 18.01.2021 § 7
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Valtiovarainministeriö on 7.12.2020 tehnyt muutospäätöksen
(VN/14481/2019) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 5 ja 6 momenttia on
muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty uudet 9 ja 10 momentit. Lain
muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 5 momentin
muutos koskee kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä, jota
korotetaan nykyisestä 32,80 eurosta 56,25 euroon asukasta kohden. Muutos
lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 128,7 miljoonaa euroa
(Lappajärven kunta 72.180 euroa).
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 6 momentin
muutos koskee kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä
koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä
sovellettavien kunnallisverojen jako-osuuksien mukaisessa suhteessa ja sitä
korotetaan 370 miljoonasta eurosta 637 miljoonaan euroon. Muutos lisää
peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 267 miljoonaa euroa
(Lappajärven kunta 108.861 euroa).
Mainitun lain 36 §:n uudet 9 ja 10 momentit ovat seuraavat:
9 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään
24,07 euroa 13 - 15 vuotiasta asukasta kohden oppilaille ja opiskelijoille
hankittavista kasvomaskeista aiheutuvien kustannusten johdosta. Tämä
lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 4,3 miljoonaa euroa
(Lappajärven kunta 1.926 euroa).
10 momentti: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 350 miljoonaa
euroa koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen
tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi.
Kunnalle maksettava valtionosuuden lisäyksen laskemiseksi lisäyksen
kokonaismäärä jaetaan ensin erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä tarkoitetuille
sairaanhoitopiirin kuntayhtymille niiden alueella ennen 1 päivää
marraskuuta 2020 tehtyjen koronavirustestien lukumäärien mukaisessa
suhteessa. Tämän jälkeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osuus
valtionosuuden lisäyksen kokonaismäärästä jaetaan sen jäsenkunnille
niiden asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Tämä lisää peruspalvelujen
valtionosuuksia yhteensä 350 miljoonaa euroa (Lappajärven kunta 146.941
euroa). Muutos peruspalvelujen valt.osuus yhteensä Lappajärven kunnan
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§7

1/2021

11

18.01.2021

osalta 329.907 euroa.
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on
kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen
kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen
oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Esityslistan liitteenä VM:n päätös VN/14481/2019.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen ja
päättää olla tekemättä oikaisuvaatimusta.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§8

1/2021

12

18.01.2021

Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
Kh 18.01.2021 § 8
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 antanut päätöksen VN/27140/2020
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n
mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista
valtionosuusperusteista:
1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista
kustannuksista ja
2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen
kunnan lisäosien määräytymisperusteista.
Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen
valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä,
joka saadaan, kun 6-13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset
kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä
tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2021 kunnan
omarahoitusosuus on 3747,29 euroa asukasta kohden. Näin saatuun
euromäärään lisätään kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden,
työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7
luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat:
- verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus
- verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen
neutralisointi kunta-valtio suhteessa
- harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten perusteella tehtävä
valtionosuuden vähennys
- vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus
- työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen
valtionosuudessa
- vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus
- maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto
- perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
- eläketukeen liittyvä vähennys sekä
- muut määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja
lisäykset.
Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista
johtuvia kunnallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan
kunnille valtionosuuden yhteydessä. Kunnalle maksetaan sen verotulojen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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menetystä vastaava euromäärä.
Vuonna 2021 kunnalle maksettaviin veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksiin tehtiin vuonna 2020 maksetusta
verotulojen viivästymisestä johtuvasta määräaikaisesta korvauksesta
johtuva vähennys siten, kuin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 36 b §:ssä säädetään.
Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä
veroperustemuutoksista johtuvista verotulomenetysten korvauksen
laskentaperusteet ilmenevät valtiovarainministeriön verkkosivuilta
osoitteesta: https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valtionosuus.
Lappajärven kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista
johtuvien veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna
2021 on yhteensä 11.591.240 euroa. Summa sisältää
kotikuntakorvausmenot -73.291 euroa (11.664.531 euroa). Maksuerittely
on esityslistan liitteenä.
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvausta koskevaan päätökseen, sillä on oikeus
kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen
oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen
VN/27140/2020 tiedokseen ja päättää, ettei oikaisuvaatimusta tehdä.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021
Kh 18.01.2021 § 9
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 tehnyt päätöksen VN/27142/2020
kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n
mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen
järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella
erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuotiaille.
Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti
vähennettynä kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat
erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä
tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden
opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen
tason.
Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2021
kotikuntakorvauksen perusosa on 7.112,84 euroa.
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan
päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätöksen
VN/27142/2020 tiedokseen ja päättää, ettei se tee oikaisuvaatimusta ko.
päätöksestä.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet
Kh 18.01.2021 § 10
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion -238.789 euroa
alijäämäisenä. Vuonna 2020 tehtiin talouden tasapainottamistoimenpiteitä,
mutta edelleen tarvitaan toimenpiteitä talouden vahvistamiseksi.
Kunnanhallituksen nimeämä taloustyöryhmä tulee jatkamaan työtään vielä
tänäkin vuonna. Talouden saaminen tasapainoon edellyttää aikaisempina
vuosina noudatetun tiukan talouskurin jatkamista sekä uusien
säästötoimenpiteiden etsimistä.
Talousarviomäärärahoja käytettäessä on noudatettava äärimmäistä
säästäväisyyttä ja menokuria. Jokaisen määrärahoja käyttävän tulee omalta
osaltaan huolehtia siitä, että em. talousarviovaje saadaan minimoitua
vuoden aikana. Jotta mahdolliset lisäsäästöt olisivat toteutettavissa
pakkotilanteessa vielä vuoden loppupuolella, määrärahojen käyttö on
menojen osalta painotettava mahdollisuuksien mukaan loppuvuoteen.
Kunnan talousarviosta vuodelle 2021 annetaan seuraavat täytäntöönpanoohjeet:
1. Palkatonta virkavapaata tai työlomaa voi ottaa siten, että viikon vapaasta
vähennetään neljän päivän palkkaa vastaava määrä. Lomarahojen
vaihtamisesta vapaaksi sovitaan erikseen paikallisesti. Vapaaksi
vaihdettavaa määrää ei rajoiteta, jos tehtäviä hoitamaan ei tarvitse palkata
sijaista, mikä säästöjen saavuttamiseksi on ensisijainen tavoite. Muussa
tapauksessa vaihto-oikeus rajoittuu yhteen viikkoon/henkilö.
2. Sijaisten palkkaamista tulee välttää, ja sijaisten palkkaaminen on
kiellettyä niillä aloilla, joilla palkkaamatta jättäminen ei aiheuta
kohtuutonta haittaa tai esimerkiksi vaaraa ihmisten terveydelle tai
turvallisuudelle. Sijaisten palkkaamisesta on sovittava etukäteen osaston
päällikön kanssa.
3. Työvoimapoliittisia työn puolittamisia ja vuorotteluvapaiden pitämistä
suositaan.
4. Uusia toimintoja ei saa aloittaa ilman kunnanhallituksen lupaa.
5. Avoimeksi jäänyttä virkaa tai työsuhdetta ei saa julistaa auki ilman
kunnanhallituksen lupaa. Työsuhteita / virkoja täytettäessä tulee aina
selvittää mahdollisuus yhteistyöhön, tehtävien yhdistämiseen tai
työsuhteiden / virkojen lakkauttamiseen.
6. Kunnanhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain laskujen, tositteiden
ja maksatuslistojen hyväksyjät sekä asiatarkastajat. Maksatukseen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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menevässä laskussa tulee olla sekä asiatarkastajan että hyväksyjän
merkintä. Laskun asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilö.
Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että laskuissa on oikea tilimerkintä ja
menon suorittamiseen on varattu riittävä määräraha.
7. Hallintokuntien on ehdottomasti pitäydyttävä kunnanvaltuuston
päättämissä määrärahoissa ja pyrittävä pidättymään määrärahojen
täysimääräisestä käytöstä, mikäli se tästä huolimatta voi toimia
tarkoituksenmukaisella palveluhenkisellä ja taloudelliset tekijät huomioon
ottavalla tavalla niin, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Myös uusia edullisempia
toimintamalleja ja -tapoja tulee aktiivisesti etsiä. Määrärahojen käytöstä on
laadittava käyttösuunnitelma tai käyttösuunnitelma tulee hyväksyä
hyväksytyn talousarvion mukaisena.
8. Jokaisen hallintokunnan toiminnasta vastaavan esimiehen tehtävänä on
huolehtia omalta osaltaan sisäisestä valvonnasta.
9. Hankintoja suoritettaessa on tehtävä hankintatilanteen huomioon ottava
riittävän laaja hinta- ja laatuvertailu edullisimman vaihtoehdon
löytämiseksi.
Tavanomaisten atk-laitteiden, -ohjelmistojen, toimistotarvikkeiden ja
-kalusteiden hankinnasta päättää talousarviomäärärahojen puitteissa
asianomaisen osaston päällikkö.
Koulutarvike- ja kalustohankinnoista huolehtii sivistysjohtaja.
Polttoaineiden ja energian hankinnan suorittaa keskitetysti tekninen
lautakunta tai sen valtuuttama.
10. Erilaiset kunnanhallituksen ja lautakuntien myöntämät avustukset
maksetaan joko syntyneitä kustannuksia vastaan tai asianomaisen
toimielimen harkinnan perusteella. Ennen avustuksen maksamista on
toimitettava selvitys mahdollisen edellisen avustuksen käytöstä.
11. Lautakunnille ja kunnanhallitukselle tulee toimittaa talouden ja
toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaisaloite Rantakankaan koulun säilyttämiseksi
Kh 18.01.2021 § 11
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalaisaloite.fi-palveluun on 17.11.2020 luotu aloite Rantakankaan
koulun säilyttämiseksi. Aloitteen julkaisupäivämäärä on 21.11.2020.
Kuntalaisaloitteessa todetaan seuraavaa:
"Rantakankaan koulu on yhteisöllinen koulu, jossa eri-ikäiset oppilaat
tukevat ja auttavat toisiaan. Koko kylän tahtotila on säilyttää koulu
Itäkylässä. Koulu on tärkeä tekijä kylän elinvoimaisuuden ja
vetovoimaisuuden kannalta. Vireänä säilyvä kylä on koko kunnan etu.
Koulu toimii isossa liikuntasalissa, josta saadaan pienin muutoksin
pedagogisesti toimivat tilat. Nykyinen tila liikuntasalissa on n. 250 m2.
Tästä tilasta on erotettavissa noin 80 m2 pienliikunta/monitoimitila ja kaksi
reilunkokoista opetustilaa. Nykyinen 16 m2 varastotila olisi tarvittaessa
muutettavissa opettajien työtilaksi. Kylältä löytyy talkoohenkeä näitä
muutoksia toteuttamaan."
Saatteessa kunnalle todetaan seuraavaa:
"Toivomme todellakin, että koulu jatkuu Rantakankaalla niin kauan kun
lapsia on ja kuuntelette meitä aloitteen allekirjoittaneita vanhempia,
opettajia ja lappajärveläisiä. Lapsia on vielä tarpeeksi ja ennusteen mukaan
vielä muutaman vuoden ajan. Nyt ei ole vielä oikea aika siirrolle. Tilaa on
liikuntasalissa ainakin 250 m2 ja ei tarvitse isoa investointia saada tiloista
toimivat sekä pedagogisesti aivan samaan tyyliin kuin uudessa
yhteiskoulussakin. Uudessa yhteiskoulussa opetustilat eivät ole täysin
avoimia vaan ne ovat puoliavoimia ja ne voidaan tarvittaessa sulkea myös
omiksi tiloikseen. Tällainen sulkeminen vaatii hyvin akustoivat siirtoseinät
välilleen, mikä onnistuu aivan hyvin myös Rantakankaalla."
Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 128 kunnan asukasta ja 48 muuta
henkilöä.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.5.2020 § 32 päättänyt, että
Rantakankaan koulu toimii liikuntasalissa siihen asti kunnes Rantakankaan
koulun oppilaat mahtuvat uuden yhteiskoulun osastojen 0.-2. ja 3.-6.
opetustiloiksi tarkoitettuihin tiloihin.
Opetus uudessa yhteiskoulussa on alkanut 7.1.2021.
Kj

Kunnanhallitus pyytää sivityslautakunnalta vastineen aloitteen johdosta.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kh 18.01.2021 § 12

1. Maaseutuhallinnon sopimustarkastus ja maatilojen rahavirrat 10.12.2020
2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 01.12.2020
3. Johtoryhmän pöytäkirja 09.12.2020
4. Jyty JärviLakeus ry:n ilmoitus pääluottamusmiehestä v. 2021-2024
5. Seinäjoen kaupunki/ Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston
pöytäkirjat 02.06.2020, 15.09.2020 ja 18.11.2020
6. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokous 14.12.2020
7. Eskoon hallituksen päätökset 11.12.2000 § 212, Palvelut ja
suoritehinnat, 11,12,2000 § 206 Asiakasmaksut
8. Eskoon valtuuston päätös 10.12.2020 § 31 Talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2022-2023
9. E-P:n liiton maakuntahallituksen 14.12.2020 kokouksen esityslista
10. E-P:n liiton maakuntavaltuuston 30.11.2020 pöytäkirja
11. Järviseudun koulutusky:n yhtymähallituksen pöytäkirja 26.11.2020
12. Järviseudun koulutusky:n yhtymävaltuuston 21.12.2020 kokouksen
esityslista ja pöytäkirja
13. J-P: perusturvalautakunnan esityslista/pöytäkirja 15.12.2020
14.J-P:n perusturvalautakunnan Pandemiajohtoryhmän muistiot
11.12.2020,16.12.2020,04.01.2021 ja 11.01.2021
15. Aisaparin tiedote 4/2020
16. Kuntaliiton kirje/ohjekirja "Tukea ilmastomuutokseen varautumiseen
kunnassa"
17. E-P:n liiton Eu-tietokeskuksen toimittama Eu Etelä-Pohjanmaalla -lehti
18. OAJ:n Lappajärven paikallisyhdistyksen ilmoitus, että Juha Fränti
toimii luottamusmiehenä lukuvuonna 2021-2022 Annaleena Rauman
poissaoloajan
19. Järviseudun Jätelautakunnan pöytäkirja 15.12.2020
20. Alajärven kaupunginvaltuuston päätökset koskien Järvi-Pohjanmaan
Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen päivittämistä/hyväksymistä sekä
JärviS-Energia Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä
21. Vimpelin kunnanvaltuusto päätökset koskien Järvi-Pohjanmaan
Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen päivittämistä/hyväksymistä sekä
JärviS-Energia Oy:n osakassopimuksen hyväksymistä
22. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.12.2020 Drno 01302/18/4122
koskien valitusta rakennusvalvonta-asiassa
23. Lappajärven yhteismetsän osakaskunnan sääntömääräisen
syyskokouksen pöytäkirja 04.12.2020
24. E-P:n liiton kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirja 16.12.2020
25. E-P:n ELY-keskus; Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021-2025
26. Johtoryhmän pöytäkirja 07.01.2021
27. Koy Lappajärven Vuokratalojen tuloslaskelma ajalta 1.1. - 30.11.2020
28. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 18.01.2021 esityslista

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
Kieltojen
perusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

1, 2, 11, 12
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.

Lisätietoja

Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä
voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.
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.Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan
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