Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

27.09.2021

16/2021

Aika

27.09.2021 klo 18:00 - 19:48

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§§ 187 - 195

§
187
188
189
190

Otsikko
Teknisen toimialan henkilöstötarve
Kratterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohanke
Sähköpostiosoitteet luottamushenkilöille
Edustajien nimeäminen Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvostoon
valtuustokaudelle 2021- 2025
Edustajien nimeäminen Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvostoon
valtuustokaudelle 2021- 2025
Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021
Elokuvan kuvaukset Järviseudulla
Ilmoitusasiat
Osallistuminen osatoteuttajana SEUTUrekry-Kansainvälisten
rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen
- hankkeeseen

191
192
193
194
195

Pöytäkirjan tarkastajat:

1

Sivu
3
5
7
8
9
10
12
14
15

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

27.09.2021

16/2021

Osallistujat
Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Läsnä olleet jäsenet

Ala-aho Ville
Kuoppala Petri
Honkaniemi Heikki
Kraatari Vuokko
Lammi Pirkko
Luoma Vesa
Juttuniemi Aku-Matti

puheenjohtaja
varapj
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa olleet jäsenet

Karlström Sari

jäsen

Muut osallistujat

Ollila Jari
Angervisto Marko
Väkeväinen Ville
Alasara Sami
Huhtala Päivi
Övermark Anne
Martikainen Heikki

kv:n pj
kv:n I pj
kv:n II vpj
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja
suunnittelija

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

187 - 195
Esityslistan ulkopuolelta §§: 195

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Luoma ja Petri Kuoppala

Ville Ala-aho
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Lappajärvellä
Vesa Luoma

Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä ja julkaistu
kunnan kotisivulla
samana päivänä

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Huhtala
Pöytäkirjanpitäjä

Petri Kuoppala

Paikka ja aika
01.10.2021

Oikaisuvaatimusaika

Virka-asema

Allekirjoitus

2

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 187

16/2021

3

27.09.2021

Teknisen toimialan henkilöstötarve
Kh 27.09.2021 § 187
Teknisen toimialan johtajana toimii tekninen johtaja. Uuden hallintomallin
mukaan toimialalla on yksi valiokunta, tekninen valiokunta. Se toimii myös
rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.
Valiokunnan esittelijöinä ovat tekninen johtaja, yhdyskuntainsinööri,
rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri.
Lappajärven kunta haki keväällä yhdyskuntainsinööriä, mutta hakuun ei
saatu yhtään kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kunnanhallitus päätti
21.6.2021 § 130 lopettaa hakuprosessin ja että hakukriteerit määritellään
uudelleen ja käynnistetään uusi haku. Uutta hakua ei ole vielä käynnistetty.
Tekninen johtaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle noin vuoden kuluttua.
Kunnanhallitus päätti 30.8.2021 § 140 valtuuttaa viranhaltijat
valmistelemaan teknisen johtajan viran hakuprosessia.
Koska yhdyskuntainsinöörin virkaan ei saatu kelpoisuusehdot täyttäviä
hakijoita, on johtoryhmässä keskusteltu, voisiko yhdyskuntainsinöörin
virkanimikkeen muuttaa yhdyskuntapäälliköksi ja samalla muuttaa
hakukriteereitä. Tämä ehkä mahdollistaisi sen, että hakemuksia saataisiin
paremmin.
Tekninen johtaja hoitaa oman virkansa ohessa myös yhdyskuntainsinöörin
virkaan kuuluvia tehtäviä, joten on selvää, että tehtäviä on liikaa. Tässä on
myös selvä riski, koska kunnalla ei ole henkilöitä, jotka voisivat toimia
viransijaisena lomien aikana.
Tilanteen ratkaisemiseksi on kaksi vaihtoehtoa:
A) Muutetaan yhdyskuntainsinöörin virkanimike yhdyskuntapäälliköksi ja
laitetaan virka välittömästi hakuun. Tässä vaihtoehdossa tekninen johtaja
saisi nopeasti kaivattua lisäapua ja kunnalla olisi virka valmiina.
Teknisen johtajan virka tulisi hakuun kevään 2022 aikana ja täytettäisiin
siten, että tekninen johtaja voisi perehdyttää uuden henkilön noin
kuukauden ajan.
B) Laitetaan teknisen johtajan virka auki syksyllä 2021. Tässä
vaihtoehdossa ongelmana on se, että virassa ei voi olla yhtäaikaa kahta
viranhaltijaa. Työsopimussuhteeseen voisi ottaa, mutta silloin ei voisi
toimia virkatehtävissä. Eli tekniselle johtajalle jäisi edelleen vastuu
yhdyskuntainsinöörin/yhdyskuntapäällikön virkatehtävistä. Halukkuutta
hakea virkaa voisi hankaloittaa se, ettei valittu voisi toimia teknisen
johtajan virassa heti valinnan jälkeen. Yhdyskuntapäällikkö palkattaisiin
vasta syksyllä 2022.
Hallintosäännön 6 luvun 45 §:n mukaan kunnanhallitus päättää muiden
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 187

16/2021

27.09.2021

kuin toimialajohtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virka/tehtävänimikkeen muuttamisesta.
Kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vaihtoehto A:n ja muuttaa
yhdyskuntainsinöörin virkanimikkeen yhdyskuntapäälliköksi. Hallintosääntöön tehdään tarvittava muutos. Virka laitetaan
välittömästi hakuun.
Teknisen johtajan virka laitetaan hakuun vasta kevään 2022 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kutsuttuna asiantuntijana oli tekninen johtaja Anne Övermark. Tekninen
johtaja poistui kokouksesta klo 18:21,ennen päätöksen tekoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kratterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohanke
Kh 27.09.2021 § 188
Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohanke täydentää
toimenpiteillään Suomen kansallisen Geopark toimikunnan antaman
palautteen pohjalta UNESCOlle 2022 loppuun mennessä ähetettävän
Geopark hakemuksen kriteerien täyttämisen. Hanke varmistaa
statushakemuksen läpimenon kansalliselta toimikunnalta uomen UNESCon
kautta UNESCOn Global Geoparks sihteeristölle, joka puolestaan evaluoi
hakemuksen ensin kirjalisesti ja sitten käytännön evaluointikäynillä
Kraatterijärven Geoparkissa ehtojen täyttämiseksi ja tekee ehdotuksen
Executive Boarde of UNESCO:lle statuksen myöntämisestä.
Jatkohanke perustuu meneillään olevassa hankkeessa saatuun Suomen
kansallisen Geopark toimikunnan evaluointiin ja suosituksen yhden vuoden
jatkoajasta statushakemuksen jättämiselle, jotta UNESCO:n kriteerit
statuksen myöntämiseksi riittävästi täyttyvät ja toimikunta voi antaa
suosituksensa Suomen UNESCO:lle hakemuksen viemiseksi edelleen
UNESCO Global Geoparks (GGP) sihteeristölle, joka puolestaan
evaluoinnin jälkeen ehdottaa statuksen myöntämistä Executive Board of
UNESCO:lle.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on täyttää yksityiskohtaiset ehdot, jotka UNESCO:n
Suomen kansallisen Geopark toimikunta kesäkuussa 2021 suorittamansa
evaluointikäynnin perusteella Kraatterijärven Geoparkille asetti. Suomen
kansallinen toimikunta evaluoi tavoitteiden saavuttamista ja
statushakemusta uudelleen kesällä 2022, jotta lopullinen hakemus voidaan
jättää sen jälkeen edelleen käsiteltäväksi GGP:n sihteeristölle vuoden 2022
aikana ja että toimikunta suosittelee hakemuksen hyväksymistä. Lisäksi
tavoitteena on jatkokehittää tätä edeltävässä hankkeessa esiin nousseita
viestinnän haasteita.
Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
Toiminta-alue on rajattu pohjoiseen ja itäiseen Etelä-Pohjanmaahan
käsittäen Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin
kunnat pinta-alaltaan 3.784km2 ja asukasluvultaan n. 25.900
henkilöä.Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt.
Yhteistyökumppaneina voivat olla myös alueen ulkopuoliset toimijat kuten
oppilaitokset, yliopistot sekä tutkimuslaitokset.
Hankeaika: 3.1.2022-31.12.2022
Rahoitus:
- Haettava tuki
- Julkinen tuki
- Kokonaisrahoitus

Pöytäkirjan tarkastajat:

93.507,20 euroa
93.507,20 euroa
93.507,20 euroa.
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Rahoitusta (100 %) haetaan ELY-keskukselta.
Kj
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hakemusasiakirja on esityslistan liitteenä.
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan hankehakemuksen.
Hyväksyttiin.
Kutsuttuna asiantuntijana oli suunnittelija Heikki Martikainen. Martikainen
poistui kokouksesta klo 18:39 ennen päätöksen tekoa.
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Sähköpostiosoitteet luottamushenkilöille
Kh 27.09.2021 § 189
Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunta on hankkinut valtuutetuille iPadit leasing-rahoituksella.
Koneisiin on asennettu tarvittavat kirjautumistiedot ja salasanat,
toimistoposti jne. Uudessa hallintomallissa toimielinten varsinaisten
jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tällä hetkellä
toimielimissä varsinaisia jäseniä, jotka eivät ole valtuutettuja, on 7 ja
tarkastuslautakunnassa 3 eli yhteensä 10. Lähtökohtana on, että varsinaisilla
jäsenillä on iPadit, jolloin voidaan luopua paperisista esityslistoista. Tämä
vähentää materiaali-, monistus- ja postituskustannuksia. Kun
luottamushenkilöillä on iPadit, voidaan kokoukset tarvittaessa järjestää
sähköisesti teamsin välityksellä.
Järvinetiltä saadun tiedon mukaan tavallisen sähköpostin kuukausihinta on
2,33 euroa ja toimistopostin kuukausihinta 7,82 euroa.
Luottamushenkilöille jaettaviin iPadeihin on asennettu toimistoposti, joka
on monipuolisempi ja mahdollistaa iPadien yhtenäisen hallinnoinnin.
Varavaltuutetuissa on 9, jotka eivät ole varsinaisina jäseninä missään
toimielimessä. Muissa toimielimissä varajäseninä on 13 henkilöä, jotka
eivät ole valtuutettuja, varavaltuutettuja tai varsinaisia jäseniä jossakin
toimielimessä.
Mikäli varavaltuutetuille ja varajäsenille hankittaisiin kunnan
toimistosähköposti, olisi vuosikustannus noin 2065,00 euroa. Varajäseniä
joudutaan melko harvoin kutsumaan paikalle, joten kunnan sähköposti ei
ole välttämätön.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että varsinaisille jäsenille (poislukien
keskusvaalilautakunta) hankitaan iPadit ja toimistosähköpostit. Sen sijaan
varajäsenille ei hankita iPadeja eikä kuntasähköposteja, koska niiden tarve
luottamustoimen hoitamiseen on vähäistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edustajien nimeäminen Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvostoon valtuustokaudelle 2021- 2025
Kh 27.09.2021 § 190
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumien taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lappajärven kunnan hallintosäännön I Osan, 2 luvun 13 §:n mukaan
kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kunnanhallitus.
Alajärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt pyytää
Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan
vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.
Edellisellä valtuustokaudella kunnanhallitus nimesi oman ikäneuvoston,
minkä lisäksi nimettiin edustaja ja varaedustaja myös Järvi-Pohjanmaan
vanhusneuvostoon.
Ikäneuvosto kokoontui kolme kertaa v. 2018, 2 kertaa vuonna 2019 ja 1
kerran vuonna 2020.
Kj

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Järvi-Pohjanmaan
vanhusneuvostoon valtuustokaudelle 2021 - 2025. Kunnanhallitus ei nimeä
omaa ikäneuvostoa valtuustokaudeksi 2021 - 2025.

Päätös

Edustajaksi valittiin Lilja Lantela.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa hallintojohtaja Päivi Huhtala (06) 2412
5614 tai 044 3699 414

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edustajien nimeäminen Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2021- 2025
Kh 27.09.2021 § 191
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 25 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan
yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään
tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on
huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden,
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Lappajärven kunnan hallintosäännön I Osan, 2 luvun, 13 §:n mukaan
kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää
kunnanhallitus.
Alajärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt pyytää
Vimpelin ja Lappajärven kuntia tekemään esityksensä Järvi-Pohjanmaan
vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi.
Edellisellä valtuustokaudella kunnanhallitus nimesi oman
vammaisneuvoston, minkä lisäksi nimettiin edustaja ja varaedustaja myös
Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvosto kokoontui 2 kertaa vuonna 2018, mutta sen jälkeen se ei
ole kokoontunut.
Kj

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Järvi-Pohjanmaan
vammaisneuvostoon valtuustokaudeksi 2021 - 2025.
Kunnanhallitus ei päätä nimetä erikseen omaa vammaisneuvostoa.

Päätös

Edustajaksi valittiin Seija Autio.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa hallintojohtaja Päivi Huhtala (06) 2412
5614 tai 044 3699 414

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 192

16/2021

10

27.09.2021

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021
Kh 27.09.2021 § 192
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnan toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2021 on laadittu. Hallintokunnat ovat kuvanneet siinä olennaisia
tapahtumia ja arvioineet tulevaa kehitystä.
Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2.329.251euroa
(59,7 %) ja toimintakulut -16.572.119 euroa (67,4 %), jolloin
toimintakatteeksi muodostuu -14.242.867 euroa (68,9 %). Verotuloja on
kertynyt 7.021.199 euroa (70,7 %) ja valtionosuuksia 7.774.884 euroa
(66,7 %). Vuosikatteeksi muodostuu 558.799 euroa. Poistot ovat -625.199
euroa, jolloin tilikauden alijäämä on -50.770 euroa. Talousarvio 2021 on
laadittu -238.789 euroa alijäämäiseksi. Perusturvan lisälasku
tammi-kesäkuulta oli 815.718 euroa. Näin suuri menojen kasvu tarkoittaa,
että kunnan tilinpäätös tulee olemaan reilusti yli miljoonan alijäämäinen.
Tasaisen kulutuksen mukaan toteutuma olisi 66,7 %. Menot ja tulot eivät
kuitenkaan kerry tasaisesti, vaan tuloja laskutetaan laskutusjaksoissa.
Kunnan omat hallintokunnat ovat pysyneet budjetoidussa.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1.-30.6.2021 osoittaa, että
Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma on 7.344.641 euroa (55,8 %).
Kaikkien osa-alueiden käyttömenot ovat ylittämässä budjetoidun ja
perusturvan toteutumaennuste on 1.545.000 euron budjettiylitys.
Tilinpäätösennuste, joka sisältää myös erikoissairaanhoidon, on 14.689.282
euroa, kun talousarvio on 13.144.268 euroa. Järvi-Pohjanmaan perusturvan
tilinpäätösennuste ilman erikoissairaanhoitoa on 9.732.934 euroa ja
talousarvio on 8.833.267 euroa eli ylitys tulisi olemaan 899.668 euroa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportti ajalta
tammi-elokuu 2021 osoittaa, että Lappajärven kunnan laskutus on yhteensä
3.042.811 euroa eli 1040 euroa/asukas. Se on sairaanhoitopiirin toiseksi
suurin asukaslukuun suhteutettuna. Talousarviossa erikoissairaanhoitoon on
varattu 4.311.001 euroa. Järvi-Pohjanmaan perusturva on arvioinut, että
tilinpäätösennuste olisi 4.956.348 euroa eli 645.347 euroa yli budjetoidun.
Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta
1.1. - 31.8.2021, Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1. 30.6.2021
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportointi
tammi-elokuu 2021.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen
tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Hallintokuntia, mukaan lukien perusturva ja erikoissairaanhoito, kehotetaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tarkkaan talouden pitoon ja välttämään niitä hankintoja, jotka eivät ole
aivan välttämättömiä, kuitenkin niin, ettei ihmisten henkeä ja terveyttä
vaaranneta.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.
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Elokuvan kuvaukset Järviseudulla
Kh 27.09.2021 § 193

Valmistelija: kunnanjohtaja Sami Alasara
Lappajärven kunnalla olisi mahdollisuus Alajärven ja Vimpelin ohella
osallistua Järviseudulla (Lappajärven ympäristössä) kuvattavaan elokuvaan.
Maastomme omaleimaisuus ja geologinen perintö sekä alueemme kauneus
antaisivat elokuvalle lavasteet vailla vertaa.
Näyttelijöiden kuljettaminen, asuttaminen ja muonittaminen järjestelyineen
tuottaa kuitenkin kuluja, joihin kuvausyhtiö toivoisi meidän kuntien
osallistuvan. Kokonaissumma, jota he pyysivät oli 30 000€ joka jaettaisiin
meidän kolmen kunnan (Lappajärvi, Alajärvi ja Vimpeli) kesken, mutta
keskusteluissa olemme tehneet selväksi, että tuollaiseen summaan emme
näin nopealla aikavälillä ainakaan pysty osallistumaan. Summa on nyt saatu
neuvoteltua 6700€ + alv / kunta. Tämän summan vastineeksi tuotantotiimi
on valmis sitoutumaan seuraavanlaisesti neuvottelumme pohjalta.
Maaseudulta kuvaa tulisi 40min, joka sisältäisi noin. 30 kohtausta ja
lokaatioita olisi noin tusinan verran. Tämän lisäksi mahdolliseksi voisi tulla
muita elokuvaan liittyviä haastatteluita elokuvan tähtien kanssa, niin että
alue saa mahdollisimman ison huomion.
Ovat myös valmiita järjestämään alueella leffalle ensi-illan / pressin.
Kokonaisarvio julkisuuden / mainosarvon hinnasta on noin
markkinoinnillisesti 200 000€, johon ei ole laskettu itse leffanäkyvyyden
arvoa elokuvissa, televisiossa ja medioissa.
Kuvauskohteet jokainen kunta saa itse ehdottaa / valita, jota haluaisimme
elokuvassa näyttää ja kuvauspaikat niin, että se on tasapuolinen meidän
kolmen kunnan kanssa logaatioiden suhteen.
Elokuvan näyttelijäkaarti on nimekäs ja halukas osallistumaan muuhunkin
promoomiseemme:
Juha Veijonen (Häjyt, Vares)
Heikki Kinnunen (Mielensäpahoittaja, + lukuisia muita elokuvia)
Saija Lentonen (Sooloilua, Headhunters)
Jouko Ahola (Kingdom of Heaven, Vikings)
Kari-Pekka Toivonen (Varasto, Rukajärven tie, Nousukausi)
Jarkko Nyman (Salatut Elämät, Tali-Ihantala 1944)
Anu Sinisalo (Sorjonen, Beck, Helppo Elämä, jne.)
Tuotantoyhtiö on – Live Filming Productions ja tuottaja Tony Heino.

Kj

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta osallistuu yhtenä Lappajärven ympärillä olevana kuntana
elokuvan tekoon, jos Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta osallistuvat
samalla 6700 € + alv summalla. Lappajärven kunta haluaa osallistua
käsikirjoitukseen ja logaatioiden suunnitteluun niin, että näkyvyys
alueellemme pystytään maksimoimaan ja hyöty medianäkyvyydestä

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 193

16/2021

27.09.2021

täysmääräisesti saavuttamaan. Lappajärven kunta nimeää pienen tiimin
suunnittelemaan kuvauskohteita tuotantoyhtiön kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.
Suunnittelutiimiin nimettiin elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja,
kunnanjohtaja ja vapaa-aikasihteeri.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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27.09.2021

Ilmoitusasiat
Kh 27.09.2021 § 194
1. EPSHP:n valtuuston kokouskutsu 04.10.2021
2. Jamin yhtymähallituksen pöytäkirja 16.09.2021
3. J-P:n perusturvalautakunnan esityslista 21.09.2021
4. E-P:n liiton maakuntapäivien 13.09.2021 pöytäkirja
5. E-P:n liiton maakuntahallituksen esityslista 27.09.2021
6. E-P:n Sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 2/2021
7. Valviran ilmoitukset vastuuhenkilöiden vaihtumisesta Attendo
Oy/Attendo Maijala ja Attendo Lintukoti
8. Vimpelin kj:n viranhaltijapäätös 15.09.2021 koskien
SEUTUrekry-hankkeeseen osallistumisesta
9. ELY:n päätös (UUDELY/13284/2020) päätös avustuksen myöntämisestä
lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Osallistuminen osatoteuttajana SEUTUrekry-Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja
yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen - hankkeeseen
Kh 27.09.2021 § 195
JPYP on ollut mukana seutukaupunkien yhteistyönä laaditussa
SEUTUrekry- kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten
rekrytointivalmiuksien kehittäminen -hankevalmistelussa.
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja seutukaupunkien ja lähikuntien
eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja
koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehittämällä keskeisten
työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä eri seutukaupunkien että
kaupunkien eri toimijoiden yhteistyöllä.
Hankkeen toimenpiteinä mm. kehitetään kansainvälisiä rekrytointeja ja
rekrytointiprosesseja yhdessä yritysten kanssa ja kehitetään työvoimapulasta
kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista.
Hankkeeseen osallistuu hakijatahon lisäksi 16 osatoteuttajaa ja viisi
verkostokumppania. Hankkeen päähakija/päätoteuttajana on Yrityssalo Oy.
Osatoteuttajana toimii Alajärven kaupunki/ Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu
Oy.
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2022 –30.6.2023. JPYP palkkaa hankkeeseen
osa-aikaisen (50 %) projektipäällikön18 kuukauden ajalle.
Etelä-Pohjanmaan Järviseudun hankebudjetti on 50.778 €, josta
AKKE-rahoituksen osuus on 30.466,80 € ja tarvittavan kuntarahoituksen
osuus on 20.311,20. Julkisen tuen osuus on 60 % budjetista ja
kuntarahoituksen osuus 40 %.
Hankkeen päähakijana toimii Yrityssalo Oy, jolla on kokemusta vastaavien
isojen kokonaisuuksien hallinnoinnista. Kaiken kaikkiaan hankkeessa on
mukana 22 tahoa seutukaupunkien vaikutusalueelta.
JPYP on esittänyt päähakijalle, Alajärven kaupungin suostumuksella, että
tavoitteena on saada koko E-P:n Järviseutu hankkeen toteutusalueeksi.
Liitteenä on lyhyt tiivistelmä hankkeesta ja esitys kuntarahoituksen
jakautumisesta kunnille sekä Yrityssalon laatima hankehakemus.
JPYP:n toimitusjohtaja toivoo myönteistä suhtautumista hankkeeseen ja
osallistumista tarvittavaan kuntarahoitukseen.
Esitys kuntarahoituksen jakautumisesta Järviseudun kuntiin asukasluvun
12/2020 suhteessa on seuraava:
Alajärvi
9789,20 €
Evijärvi
2503,00 €
Lappajärvi
3040,00 €
Soini
2086,00 €
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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§ 195
Vimpeli
Yhteensä

16/2021

16

27.09.2021
2893,00 €
20311,20 €.

Kuntarahaosuus on koko hankeajalta 1.1.2022 - 30.6.2023.
Saadun tiedon mukaan Soinin kunta ei olisi lähdössä mukaan hankkeeseen.
Muut kunnat ilmeisesti ovat osallistumassa hankkeeseen.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunta osallistuu
kuntarahaosuudella 3040,00 euroa SEUTUrekry- kansainvälisten
rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen
-hankkeeseen edellyttäen, että myös muut esitetyt kunnat, pois lukien
Soinin kunta, osallistuvat hankkeeseen.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys.

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

187,192,194
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

188,189,190,191,193,195
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
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, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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:

Lappajärven kunta
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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
Puh. kirjaamo 029 56 42780, faksi:029 56 42760, sähköposti: 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

Pöytäkirjan tarkastajat:

