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Osallisuusohjelma
Kehvk 20.01.2022 § 2
Kuntalaisten osallisuuden edistämiseen on kunnilla monia mahdollisuuksia.
Osa niistä on lakisääteisiä kuntalaisten osallistumisoikeuksia, osa kuntien
itsensä kehittämiä ja vapaaehtoisesti toteuttamia. Kaiken osallistumisen
lähtökohtana on avoin viestintä ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet.
Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille monipuolisia osallistumisen paikkoja.
Vahva osallisuus ja aktiiviset kuntalaiset tekevät kunnasta yhteisöllisen ja
elinvoimaisen.
Osallisuusohjelmaan kannattaa kirjata osallisuuden tavoitteet, niiden
toteuttaminen ja resurssointi, seuranta ja arviointi.
Osallisuusohjelma tai viittaus osallisuusohjelmaan on hyvä liittää myös
kuntastrategiaan ja hyvinvointikertomukseen. Tämä varmistaa osallisuuden
edistämisen valumisen läpi kaikkien kunnan toimialojen ja mitä se
konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi nuorisopalveluissa,
varhaiskasvatuksessa ja ympäristöpalveluissa.
Kunnan osallisuusohjelmaa tehtäessä tulee tarkasti pohtia miksi ja miten
kuntalaisten osallisuutta kunnassa halutaan vahvistaa. On tärkeää lähteä
liikkeelle paikallisista tarpeista ja kartoittaa myös osallisuustyöhön
käytettävät resurssit.
Vahva asukkaiden osallisuuden kokemus hyödyttää kuntaa monella tasolla.
Siitä on hyötyä paitsi yksilön oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin
näkökulmasta, myös yhteisöllisyyden ja konkreettisen osallistumisen
näkökulmasta. Tämä auttaa myös kuntaa kehittämään ja järjestämään
oikeita ja laadukkaita, asukkaiden tarvitsemia palveluja.
Tärkeä ulottuvuus osallisuudessa on myös asukkaiden omatoimisuuden ja
vastuunottamisen lisääntyminen. Ihmisellä on tarve tulla kuulluksi ja
nähdyksi toivomallaan tavalla, kuulua joukkoon ja osallistua itselle
tärkeiden asioiden edistämiseen. Kaiken kaikkiaan vahva asukkaiden
osallisuuden tunne lisää kunnan elinvoimaisuutta ja sosiaalista pääomaa.
Osallisuusohjelmalla on paremmat mahdollisuudet onnistua tavoitteissaan,
kun eri toimijat ja yhteisöjen edustajat ovat alusta alkaen voineet vaikuttaa
siihen. Tärkeitä sidosryhmiä ovat esim.:
* asukkaat
* yhteisöt
* palvelujen käyttäjät
* järjestöt
* seurakunnat
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kehitysvaliokunta
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* kokemusasiantuntijat
* virkahenkilöt (sosiaali- ja terveys, työllisyys, sivistys, kulttuuri,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ympäristö, viestintä ynnä muut)
* elinkeinoelämä/yrittäjät
* valtuutetut ja luottamushenkilöt
Osallisuuden edistäminen ylittää hallinnonalojen rajat ja siksi koko
johtoryhmä olisi hyvä nimetä valmistelemaan osallisuusohjelmaa.
Sidosryhmien osallistuminen voi tapahtua esim. kyselyin, lausuntopyynnöin
tai webinaarein.
Valiokunnan jäsenille on jaettu esityslistan oheismateriaalina Teuvan
kunnan pohjalta tehty luonnos osallisuusohjelmasta.
Kj

Kehitysvaliokunta nimeää johtoryhmän ja oman edustajansa
valmistelemaan osallisuusohjelmaa ja päättää kuulemisen
menettelytavoista.

Päätös

Kehitysvaliokunta päätti nimetä Mari Hernesniemen ja johtoryhmän
valmistelemaan osallisuusohjelmaa.
Yrityksiä ja yhdistyksiä sekä kuntalaisia on hyvä kuulla valmisteluvaiheessa
esim. sosiaalista mediaa hyödyntäen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Puro poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn jälkeen, klo 17.30.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Sami Alasara, puh. 044 3699611, tai
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Hyvvk 08.03.2022 § 14

valmistelija Tarja Puro
Johtoryhmä on laatinut seuraavan toimintamallin ja aikataulun
osallisuusohjelman käsittelylle: Sivistysjohtaja on tehnyt kaksi kyselyä
Webropolilla: toinen asukkaille ja toinen luottamushenkilöille. Tarkoitus on
teettää samansisältöinen kysely molemmille ryhmille. Kyselyihin
vastaamisaika päättyi 25.2.2022. Kyselyn tulosten koonnin jälkeen
osallisuusohjelma viedään yhtä aikaa eri valiokuntiin (käsittely 14.4.
mennessä), minkä jälkeen sen hyväksyy kh ja kv.
Kyselyn mukaan tärkeimmiksi osallisuuden muodoiksi katsottiin

Osallisuuden osa-alue
Tieto-osallisuus

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntalaiset (33)
 some-kanavat (85 %)
 kunnan nettisivut (82 %)
 julkiset esityslistat ja
pöytäkirjat (67 %)

Luottamushenkilöt (12)
 kunnan nettisivut (83 %)
 julkiset esityslistat ja
pöytäkirjat (75 %)
 kunnan palautekanava (58 %)

Lappajärven kunta
Kehitysvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kehitysvaliokunta

Suunnitteluosallisuus

Päätösosallisuus

Toimintaosallisuus

3/2022
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 verkkokyselyt (88 %)
 Kuntalaisraadit; Tilaisuus tai
tapahtuma, jossa viranhaltijat
ja/tai toimielin kuulee
kuntalaisten näkemyksiä
tiettyyn aiheeseen ja sen
kehittämiseen liittyen (esim.
kyläillat) (64 %)
 lausunnot (45 %)
 kuntalaisaloite (63 %)
 lakisääteinen kuuleminen,
kuulemistilaisuudet (59 %)
 yhdistysyhteistyö ja päätösten
ennakkoarviointi (38 %)
 kunnan tarjoamat tilat
toiminnalle (78 %)
 tapahtumat, järjestämässä tai
osallistumassa niihin (69 %)
 kirjasto; lainaus, tapahtumat,
näyttely (59 %)

 lausunnot (75 %)
 kuntalaisraadit (67 %)
 kumppanuuspöytä (67 %)

 luottamushenkilöt (67 %)
 kunnallisvaalit (67 %)
 kuntalaisaloite (50 %)
 tapahtumat, järjestämässä tai
osallistumassa niihin (75 %)
 osallistuminen
yhdistystoimintaan (58 %)
 talkoot ja asukaskävelyt (50 %)

Erikseen on syytä mainita, että kuntalaiset arvioivat kaikki
toimintaosallisuuden muodot vähintään 50 %. Edellä mainittujen lisäksi ne
olivat:

osallistuminen yhdistystoimintaan

nuorisotilat; käyminen ja kehittäminen

talkoot, esim. toukokuun tienvarsisiivous

kunnan jakamat toiminta-avustukset

jakamistalous; asukkaat voivat lainata, jakaa tai vuokrata tavaroita
toisilleen omistamisen sijaan sekä tarjota apua, tukea ja osaamista
toisilleen.

asukaskävelyt; asukkaat ja kunnan vastuuhenkilöt tutustuvat
asuinalueisiin ja elinympäristöihin ja kirjaavat havaintoja. Asukkaat
kertovat näkemyksiään mahdollisista muutostarpeista.
Lappajärven kunnan osallisuusohjelma on liitteenä 1.
Sivistysjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyvinvointivaliokunta lausuu osallisuusohjelmasta seuraavaa:

Kunnan nettisivuihin ja some-kanaviin pitää panostaa ja välittää
oikeaa ja oikea-aikaista tietoa

Erilaiset kunnan järjestämät kuntalaisraadit, kumppanuuspöydät
ja uutena asukaskävelyt ovat kuntalaisten keskuudessa suosittuja
osallistumisen tapoja.

Kunnassa voidaan kehittää kyselyn pohjalta uusia osallisuuden

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kehitysvaliokunta
Hyvinvointivaliokunta
Kehitysvaliokunta

§2
§ 14
§ 16



3/2022

6

20.01.2022
08.03.2022
06.04.2022

tapoja tai aktivoida vanhoja (esim. kyläillat)
Kuntastrategian valmistelussa on otettava kuntalaiset aktiivisesti
mukaan.

Hyvinvointivalikokunta hyväksyy osaltaan osallisuusohjelman ja esittää sen
hyväksymistä kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle sen jälkeen kun se
on käsitelty muissa valiokunnissa.
Päätös:

Hyväksyttiin. Osallistumisohjelmaan lisätään kesäasukkaiden
osallistuminen ja kuuleminen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Kehvk 06.04.2022 § 16
Kj

Kehitysvaliokunta käy keskustelun osallisuusohjelmasta ja tekee siihen
tarvittaessa lisäyksiä.

Päätös

Kehitysvaliokunta hyväksyi omalta osaltaan osallisuusohjelman.
Keijo Lamminen saapui klo 17:08 tämän §:n käsittelyn aikana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kehitysvaliokunta

Pöytäkirja
§ 17

3/2022
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Kotimaan matkailumessuille osallistuminen
Kehvk 06.04.2022 § 17
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetään Virittäydy vapaalle
-messut 22. - 24.4.2022. Perjantaista sunnuntaihin on esittelyssä Piha &
Koti sekä Kotimaan matkailu. Lauantaista sunnuntaihin esillä on Keräilyn
maailma, Suuri Snadi sekä Perhomessut. Messuilla on siis tarjolla
monipuolista nähtävää koko perheelle ja messut on yksi suurimmista
messutapahtumista Suomessa.
Lappajärven kunta sekä Geopark -hanke osallistuvat messuille.
Messuosastolle tulee mm. VR Avaruusmatka, meteoriitti, kunnan
verkkokauppa ja tonttitarjonta, Saunatonttu -kirja, give-awayt ja esitteitä.
Messuilla järjestetään kilpailua ja arvontaa.
Keskusteluissa on ollut esillä myös tonttikampanjan järjestäminen
messuilla. Messut on merkittävä panostus markkinointiin, joten on
perusteltua tuoda esille tarjolla olevat kunnan tontit ja erityisesti Välijoen
tontit. Kanavapuisto kehittyy edelleen ja myös suunnitteilla olevat
Kyrönsaaren sillat nostavat alueen arvoa.
Alueesta on pyydetty tarjous flyerista.
Kj

Kehitysvaliokunta keskustelee mahdollisesta tonttikampanjan
järjestämisestä matkailumessuilla.

Päätös

Kehitysvaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Välijoen tonttien
hintaa tarkistetaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nykälänniemen suunnittelutilanne
Kehvk 06.04.2022 § 18
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
A-Insinöörit laatii Kyrönsaaren siltojen suunnittelutarjouspyynnön ja
jatkavat kilpailutusta samana toimeksiantona tuntityönä. Työn he pystyivät
aloittamaan viikolla 12. A-Insinöörit laatii tarjouspyyntöasiakirjat, jotka
laitetaan Hilmaan heti kun ne ovat valmiit.
AVI:lta haettavaan lupahakemukseen tarvitaan siltasuunnitelmat.
Nykälän vierasvenesataman ja aallonmurtajien suunnittelun ja vesilain
mukaisen luvan hakemusasiakirjat tekninen johtaja on tilannut
Maveplanilta. Suunnitelmat ja asiakirjat valmistuvat 27.5.2022 mennessä.
Kyrönniemen asemakaavan ehdotus nro3 asiakirjat ovat saapuneet
31.3.2022. Nykälänniemen kaavaehdotus tulee lähiaikoina. Seuraavaksi
kaavaehdotukset esitellään kaavajaostolle.
Kärnänsalmen ruoppauksen urakkakilpailutusasiakirjat ovat valmiit.
Tarkoitus on kilpailuttaa urakka tänä keväänä, jotta se voidaan toteuttaa
talvityönä proomulta loka-joulukuussa tai jäältä joulu-helmikuussa. Siihen
lupa on jo olemassa.
Kj

Kehitysvaliokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös

Kehitysvaliokunta esittää kantanaan kaavajaostolle, että Nykälänniemen
kaavassa VR-alueet muutetaan kaavamerkinnällisesti (esim. RM:ksi) siten,
että mahdollinen liiketoiminta on mahdollista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kehitysvaliokunta

§ 19
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Selvitys asuntovaunualueesta
Kehvk 06.04.2022 § 19
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kehitysvaliokunta on käsitellyt edellisessä kokouksessa asuntovaunualueen
perustamista joko Halkosaareen tai Oravan alueelle. Keskustelussa on tullut
esiin se, onko uudelle asuntovaunualueelle tarvetta ja tämän
kartoittamiseksi on esitetty markkina-analyysin tekemistä. JPYP:ltä on
tiedusteltu mahdollisuutta tehdä markkina-analyysi.
Lappajärven ympärillä toimii ainakin neljä yrittäjää, joilla on tarjota
asuntovaunupaikkoja. JPYP on ehdottanut nykytilakartoituksen tekemistä
markkina-analyysin sijaan. Kattavan markkina-analyysin laatiminen on
laaja kokonaisuus, joka vaatii sekä henkilö- että ostopalveluresurssia.
Nykytilakartoituksessa selvitettäisiin alueella jo toimivien yrittäjien
liiketoiminnan tila, kehittämistarpeet ja -halukkuus sekä suhtautuminen
investointien tekemiseen. Nykytilakartoituksen lopputulos on apuna
arvioitaessa jatkotoimenpiteitä.
Kj

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun jälkeen kehitysvaliokunta päätti, että selvitetään mahdollista
asuntovaunualueyrittäjää. Aloitetaan valmistelu asuntovaunualueen
rakentamiseksi ensisijaisesti Halkosaareen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kehitysvaliokunta

Pöytäkirja
§ 20
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Kärkikohteen valinta
Kehvk 06.04.2022 § 20
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnanhallitus on 20.10.2020 hyväksynyt Studio Puisto
Arkkitehdit Oy:n tarjouksen Nykälänniemen alueen masterplanista ja
kärkikohteiden ideasuunnitelmista. Tarjoukseen sisältyy
konseptisuunnitelma, kolme ideasuunnitelmaa ja konseptikirja ja
julkistaminen.
Tähän mennessä on tehty kaksi ideasuunnitelmaa ja vielä voidaan teettää
yksi ideasuunnitelma. Ideasuunnitelmat luovat aineiston, jonka perusteella
voi tehdä alustavan investointisuunnitelman sekä kannattavuuslaskelmat
konkreettisesta kohteesta. Ne toimivat alueen markkinoinnissa sekä
neuvottelun lähtökohtana yrittäjien ja sijoittajien löytämiseksi.
Kj

Kehitysvaliokunta päättää kolmannen kärkikohteen valinnasta.

Päätös

Kehitysvaliokunta päätti valita kolmanneksi kärkikohteeksi uuden
hotellirakennuksen suunnittelun.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kehitysvaliokunta

§ 21
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Uuden asuntoalueen kartoittaminen
Kehvk 06.04.2022 § 21
Kunnalle on tullut kyselyjä rantaoikeudellisista asuntotonteista. Tällä
hetkellä kunnalla on runsas tarjonta tonteista, mutta niissä ei ole
rantaoikeutta.
Välijoella on sekä pientalojen että loma-asuntojen korttelialueita. Alueelta
on tähän mennessä myyty kaksi tonttia, joista toiselle on rakennettu.
Kj

Valiokunta keskustelee mahdollisista alueista, jotka soveltuisivat
rantaoikeudellisiksi asuntoalueiksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Kehitysvaliokunta päätti, että selvitetään Nissin alueen ja Kyrönniemen
tonttitarjonta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kehitysvaliokunta

Pöytäkirja
§ 22

Ilmoitusasiat
Kehvk 06.04.2022 § 22
Ilmoitusasiat tiedoksi:
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ilmoitusasioita ei ollut.

06.04.2022

3/2022
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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

16,17,18,19,21,22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

20
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 kehitysvaliokunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät 20
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Pöytäkirja
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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.
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.
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.

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2016
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:

