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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Kehittämisjaosto päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Todettiin.
________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Kehittämisjaosto päättää
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS: Vesa Peltola ja Thomas Antas valittiin pöytäkirjantarkistajiksi.
______________
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12 § VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJEET (LIITE)

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk-
syttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymi-
sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kol-
meksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän
vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden tasee-
seen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi
suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä
yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän katta-

misvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat
ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha
ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Lapinjärven kunta teki vuonna 2012 ylijäämäisen tuloksen. Tilikauden yli-
jäämä oli LKK:n rahaston lakkauttamisen ja rahastonsiirron jälkeen 1 217
674,83 €. Kertynyttä ylijäämää oli vuoden 2013 alussa 2 184 282 €. Vuoden
2013 tulos riippuu pitkälti loppuvuoden verokertymästä sekä varsinkin eri-
koissairaanhoidon ja muun perusturvan kustannuksista. Vuoden 2013 talo-
usarvio on alijäämäinen (-463 211 €).

Ottaen huomioon alkuvuoden 2013 toimintatuottojen kertymä, verotulojen
tasaus marraskuussa sekä toimintakulujen alkuvuoden kehitys on ennustet-
tavissa, että kunnan 2013 vuosikate olisi positiivinen ja että vuosikate riit-
täisi kattamaan poistot. Kunnan tilikausi 2013 jäisi näin ollen ylijäämäisek-
si. Ylijäämäisen tilikauden mahdollisuus kasvaa mikäli alkuvuoden myön-
teinen erikoissairaanhoidon ja muun perusturvan kustannuskehitys jatkuu
myös loppuvuoden aikana
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Alustavan tuloslaskelmaluonnoksen mukaan tulisi Lapinjärven kunnan vuo-
sien 2014 - 2016 tulos olemaan alijäämäinen. Kertynyt ylijäämä riittänee
kattamaan alkukauden alijäämät kattamisvelvollisuuden mukaisesti.

Kunnan talous ei tule olemaan suunnittelukaudella ylijäämäinen ilman joko
tuloveron korotuksia  ja/tai mittavia toiminnallisia muutoksia.

Kuntastrategiassa on terve ja kustannustehokas kuntatalous asetettu paino-
pisteeksi. Painopisteille taas on asetettu strategisia tavoitteita ja tavoitteiden
toteuttamiseksi on määritelty kriittisiä menestystekijöitä. Kriittisten me-
nestystekijöiden hyvä taso varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttami-
sen. Strategiset tavoitteet ovat talouden osalta tasapainoinen kuntatalous ja
että kunnan toiminnan tuottavuutta, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta
parannetaan.

Kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty:
- investointien kriittinen tarkastelu
- organisaatio on sopeutettu palvelutarpeeseen
- sähköisten palvelujen lisääminen
- hankintojen keskittäminen
- toimiva yhteistyö muiden kuntien kanssa, yksityisten palvelutuottajien
kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa
- omistajapolitiikan tarkentaminen ja luopuminen omistuksista jotka eivät
ole kunnan perustehtävän kannalta olennaisia.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian 22.5.2013 § 36. 

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- keskustella talousarvion laadintaohjeista ja vuoden 2014

talousarvioraameista
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi vuoden

2014 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitel-
man laadintaohjeet sekä raami hallintokunnille liitteen
mukaisesti.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana todettiin, että liitteenä olevassa raamieh-
dotuksen taulukossa on epäselvyyksiä ja laskuvirheitä, joita korjataan ennen
kunnanhallituksen käsittelyä.

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi vuoden

2014 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitel-
man laadintaohjeet sekä raamin hallintokunnille korjatun
liitteen mukaisesti.
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13 § VANHUSTYÖN SIIRTO

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi

Kunnanhallituksen ohjelma 2013
Kunnanhallituksen vuoden 2013 hallitusohjelmassa on todettu, että
”Lapinjärven kunta käynnistää neuvottelut vanhustyön vastuualueen siir-
rosta Loviisan kaupungin kanssa syksyllä 2013 niin, että toimintoja voidaan
siirtää 1.1.2015” (Kunnanhallitus 11.3.2013 § 66). Tämä perustuu voimassa
olevaan lainsäädäntöön (Paras-laki) joka velvoittaa Lapinjärven kuntaa
siirtämään vanhustyö yhteistoiminta-aleen hoidettavaksi 31.12.2014 jäl-
keen. Valtioneuvosto on ilmoittanut, että valtiovallalla on tarkoitus saattaa
uusi sosiaali- ja terveystoimen järjestämislaki voimaan 1.1.2015 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti
(Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15) valmistui
27.6.2013.

Väliraportin linjausten ja ehdotusten perusteella on järjestämisvastuu sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluista pääsääntöisesti maakuntien keskus-
kaupunkien (Uudellamaalla Helsinki) ja vähintään noin 50 000 asukkaan
kuntien pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekä eräin osin vähintään
noin 20 000 – 50 000 asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alu-
eilla. Noin 20 000 – 50 000 asukkaan kunnalla on oikeus järjestää perusta-
son sosiaali- ja terveyspalvelut asukkailleen. Se voi myös toimia perustason
alueen vastuukuntana työssäkäyntialueeseensa tai toiminnalliseen kokonai-
suuteensa kuuluvien alle 20 000 asukkaan kuntien kanssa. Alle 20 000
asukkaan kunnat saavat sosiaali- ja terveyspalvelut sote-alueiden ja osin pe-
rustason alueiden järjestäminä.

Kaikki maakuntien keskuskaupungit järjestävät laajan perus- ja erikoistason
palvelut. Samalla maakunnan keskuskaupungin on toimittava sote- alueen
vastuukuntana (Uudellamaalla Helsinki). Sote-alueita muodostettaessa
maakunnan kaikkien kuntien ei tarvitse kuulua maakunnan keskuskaupun-
gin pohjalle muodostettavaan sote-alueeseen.

Muut vähintään noin 50 000 asukkaan työssäkäyntialueen keskuskunnat
kuin maakuntien keskuskunnat, voivat toimia sote-alueen vastuukuntana
(Porvoo?). Edellytyksenä on kuitenkin, että sillä on laissa määriteltävä riit-
tävä kantokyky. Työssäkäyntialue määräytyy Tilastokeskuksen kiriteerien
perusteella. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toimia sote-alueen
vastuukuntana.
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Kunta, jossa on vähintään noin 50 000 asukasta voi järjestää itse laajan pe-
rus- ja erikoistason sote-palvelut omille asukkailleen (Porvoo?). Edellytyk-
senä on tässäkin tapauksessa, että sillä on laissa määritelty riittävä kantoky-
ky.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja ovat ne palvelut, joita terveyskes-
kukset ja kuntien sosiaalitoimi järjestävät tällä hetkellä lukuun ottamatta
erikoissairaanhoitoa ja ympärivuorokautista päivystystä (sekä terveyden-
huollon että sosiaalihuollon ympärivuorokautinen päivystys, ml. turvako-
dit).

Perustason alueen kunnilla, joiden asukasluku on 20 000 –50 000 (Loviisa?
Porvoo?) on oikeus, muttei velvollisuus, järjestää perustason sosiaali- ja
terveyspalvelut. Tämä järjestämisoikeus on kaikilla samansisältöinen

Alle 20 000 asukkaan kuntien asukkaat saavat lakisääteiset sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut joko sote-alueelta tai perustason alueelta. Pääsään-
tönä on, että kunta kuuluu sote-alueeseen, jonka vastuukunnalla on vastuu
kaikkien sote-alueeseen kuuluvien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisestä. Jos kunta kuuluu perustason alueeseen, saavat sen asukkaat
palvelut pääosin perustason vastuukunnalta ja osan palveluista sote-
alueelta. Nämä alle 20 000 asukkaan kunnat osallistuvat sote-alueen tai pe-
rustason alueen hallintoon (ei molempiin).

Valmisteluryhmän loppuraportti valmistuu joulukuussa 2013. Loppuraport-
tiin sisältyy ehdotus hallituksen esitykseksi sote-järjestämislaiksi ja siihen
liittyväksi muuksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa
eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Välittömästi eduskunnan hyväk-
syttyä lain ja sen tultua vahvistetuksi, kuntia kuullaan järjestämisvastuun
toteuttamisesta sekä sote-alueiden, perustasoalueiden ja erva-alueiden muo-
dostamisesta. Kuulemisen perusteella valmistellaan alueiden muodostami-
seksi annettava valtioneuvoston asetus. Asetus pyritään antamaan syksyllä
2014. Valtion tavoitteena on, että sote-järjestämislaki ja siihen liittyvät
muita lait tulevat voimaan 1.1.2015. Sote-alueet, perustason alueet ja eri-
tyisvastuualueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017.

Loviisa-Lapinjärvi yhteistoiminta-alue ja Lapinjärven kunnan vanhus-
työ
Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan yhteinen perusturvan yhteistoi-
minta-alue käynnistettiin vuonna 2010. Lapinjärven kunta järjestää edelleen
vanhuspalvelut omana palvelunaan. Voimassa olevan Paras-lainsäädännön
mukaan tulee kunnan kuitenkin siirtää vanhustyö yhteistoiminta-alueen
hoidettavaksi (tai muuhun kokonaisuuteen jossa on vähintään noin 20 000
asukasta) viimeistään 1.1.2015.
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Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki edelleen on auki voi-
daan olettaa, että Lapinjärven kunnan vaihtoehdot ovat samankaltaisia kuin
tällä hetkellä. Kunnan on järjestettävä/siirrettävä perusturvan palvelut jon-
kun toisen kunnan tai alueen hoidettavaksi (käytännössä joko Porvoo tai
Loviisa). Kunnalla on jo toimiva yhteistoiminta-alue yhdessä Loviisan
kanssa ja vanhustyön siirtäminen yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi
(mahdollisesti tuleva perustason alue) olisi luontevaa. Toinen mahdollisuus
on liittyminen suoraan Porvoon tai Helsingin sote-alueeseen.

Mikäli Lapinjärven kunta ei ole halukas siirtämään vanhustyön palvelut
yhteistoiminta-alueelle tai jollekin toiselle toimijalle ennen järjestämislain
valmisteluryhmän väliraportissa mainittu päivämäärä 1.1.2017 on kunnan
edelleen satsattava vanhustyön rakenteisiin ja hallintoon. Kunnassa ei ole
tällä hetkellä käytössä esimerkiksi sähköistä potilastietojärjestelmää eikä
vanhustyön hallinto-ohjelmia. Näitä ohjelmia on hankittava mikäli vanhus-
työn vastuualue jatkaa kunnan omassa organisaatiossa.

Kunnan vanhustyön organisaatioon tuli muutoksia vuonna 2010. Perustur-
vajohtaja johtaa tänä päivänä vanhustyön hallintoa kun taas vanhustyön
vastaava sairaanhoitaja myös osallistuu käytännön hoitotyöhön ja toimii lä-
hiesimiehenä. Perusturvajohtaja vastaa myös muun perusturvapalveluiden
budjetoinnista sekä yhteydenpidosta kuntayhtymiin ja muihin toimijoihin.
Perusturvajohtaja siirtynee tämän hetken tietojen mukaan eläkkeelle vuonna
2015. Mikäli kunta aikoo järjestää vanhuspalvelut itse myös 2014 vuoden
jälkeen on kunnan pakko suunnitella uuden organisaation perusturvapalve-
luihin vuoden 2014 aikana.

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää
- Keskustella vanhustyön siirrosta ja tulevista sote-

ratkaisuista
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että Lapinjärven kunta eh-

dottaisi Loviisan kaupungille että kunnat vielä alkusyksyn
aikana käynnistäisivät neuvottelut Lapinjärven kunnan
vanhustyön siirrosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven
kunnan yhteisen yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi, niin
että siirto voidaan toteuttaa 1.1.2015.

KÄSITTELY: Käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotuksensa muotoon:
Kehittämisjaosto päättää
- Keskustella vanhustyön siirrosta ja tulevista sote-

ratkaisuista
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että Lapinjärven kunta eh-

dottaisi Loviisan kaupungille että kunnat vielä alkusyksyn
aikana käynnistäisivät neuvottelut Lapinjärven kunnan
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vanhustyön siirrosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven
kunnan yhteisen yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi, niin
että siirto voidaan toteuttaa 1.1.2015.

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se nimeäisi neuvottelu-
ryhmän ko. neuvotteluita varten

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle, että Lapinjärven kunta eh-

dottaisi Loviisan kaupungille että kunnat vielä alkusyksyn
aikana käynnistäisivät neuvottelut Lapinjärven kunnan
vanhustyön siirrosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven
kunnan yhteisen yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi, niin
että siirto voidaan toteuttaa 1.1.2015.

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että se nimeäisi neuvottelu-
ryhmän ko. neuvotteluita varten
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14 § SYKSYN 2013 AJANKOHTAISET ASIAT

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, 050-599 7876
tai christian.sjostrand@lapinjarvi.fi

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättä
- keskustella seuraavista asioista ja päättä mahdollisista jat-

kotoimenpiteistä
1. Porlammin koulukeskus ja uimahalli
2. Vesihuolto
3. KOY Labyrintti
4. Muut ajankohtaiset asiat

KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi ja sivistystoimenjohtaja Juha
Ronkainen olivat asiantuntijoina läsnä käsittelyn aikana (Niemi kohdat 1-3,
Ronkainen kohta 1).
1. Niemi esitteli Porvoon terveydensuojelun laatiman tarkastusraportin

Porlammin yläasteen maantiedon luokasta sekä tehdyt toimenpiteet.
Niemi kävi myös lyhyesti läpi heinäkuussa tehdyn koulukiinteistön
kuntokartoituksen joka valmistunee elokuun aikana. Niemi totesi myös,
että kunta saa tarjouksen uimahallin allastekniikan ja kemikaalikäsitte-
lyn korjaus- ja kunnostamistoimenpiteistä viikon 33 aikana. Keskustelu.

2. Todettiin, että Lapinjärven kunta, Myrskylän kunta ja Loviisan kaupun-
ki ovat kevään ja kesän aikana käyneet keskusteluita mahdollisesta li-
sääntyneestä yhteistyöstä vesihuollon alueella. Viranhaltijakeskustelut
jatkuvat syksyllä. Keskustelu.

3. Todettiin, että KOY Labyrintin myynti ei ole edennyt. Keskustelu.
4. Todettiin, että siviilipalvelustoiminnan valtiollistamistoimenpiteet ovat

edenneet. Kunnanhallitus käsittelee 19.8.2013. Keskustelu.

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti merkitä yllä olevat asiat tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät  12 - 14

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa-
timusviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Lapinjärven kunnanhallitus
Lapinjärventie 20 A
07800 Lapinjärvi

Pykälät

Oikaisuvaatimus on  tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaa-
timuksen
sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Helsingin hallinto-oikeus
PL 120, 00521  HELSINKI

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika               päivää

Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite Pykälät Valitusaika               päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu-
kuun.

Valituskir-
jelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- Päätös, johon haetaan muutosta
- Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- Muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21 §:ssä säädetään.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa

Valitusasia-
kirjojen
toimittami-
nen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi,  osoite ja postiosoite                            Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite                               Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


