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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
________________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita Thomas Antaksen ja Mika Sistolan pöytäkirjantar-

kastajiksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
______________
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8 § SELVITYSMIEHEN NIMEÄMINEN LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN KUNTARA-
KENNESELVITYKSEEN

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044-720 8686 tai
tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Lapinjärven valtuusto päättänyt 12.6.2013 § 42, että tehdään kuntaraken-
neselvitys Lapinjärven ja Loviisan mahdollista yhdistymistä. Tämän lisäksi
Lapinjärvi on mukana Itä-Uudenmaan kuntien kuntarakenneselvityksessä,
jossa ovat mukana lisäksi Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Sipoon, As-
kolan, Myrskylän ja Pornaisten kunnat. Selvitystyö on aloitettu syksyllä
2013 pääsääntöisesti kuntien omana työnä sekä osittain ostamalla asiantun-
tijapalveluita erityisesti talouteen ja palveluverkkoon liittyen. Itä-
Uudenmaan kuntien kuntarakenneselvityksen on todettu työllistävän kuntia
erittäin paljon erityisesti johtavien viranhaltijoiden osalta.

Lapinjärven ja Loviisan osalta selvitystyötä ei ole vielä aloitettu. Koska jo
meneillään oleva kuntarakenneselvitys sekä normaalit työtehtävät
työllistävät paljon useita virkamiehiä ei Loviisan kanssa tehtävää
selvitystä voida kohtuudella tehdä omana työnä. Tämän vuoksi Loviisan
kanssa ollaan etsitty ratkaisua selvitysmiehen palkkaamiseksi tekemään
selvitystä Lapinjärven ja Loviisan mahdollisesta kuntaliitoksesta.

Ruotsinpyhtään entisen kunnanjohtajan ja Loviisan kaupungin entisen ke-
hittämisjohtaja Risto Niemisen kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta sel-
vittää Lapinjärven ja Loviisan kuntarakennetta. Tämän työn kestoksi on ar-
vioitu 4 - 5 kk tehokasta työaikaa ja työ valmistuisi viimeistään yhtä aikaa
jo käynnissä olevan suuremman kuntarakenneselvityksen kanssa. Työ olisi
tarkoitus käynnistää helmikuun aikana. Työn kustannukset olisivat 15 000
euroa sekä puhelin- ja matkakorvauksia arviolta n. 1 000 - 2 000 euroa, jot-
ka laskutettaisiin erikseen. Tehtävä työ sekä kustannukset olisi tarkoituk-
senmukaista jakaa väestömäärän suhteessa. Lapinjärven osalta kustannukset
olisivat arviolta noin 3 000 euroa.

Loviisan kaupunginhallitus on omalta osaltaan päättänyt hyväksyä esityk-
sen selvitysmiehen palkkaamisesta sillä edellytyksellä, että Lapinjärvi tekee
samansisältöisen päätöksen selvitysmiehen palkkaamisesta ja kustannusten
jaosta.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
- ostaa Lapinjärven ja Loviisan kuntarakenneselvityksen

Risto Niemiseltä hintaan 15 000 euroa, puhelin- ja matka-
kulut veloitetaan erikseen
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- että, työn kustannukset jaetaan kuntien väkimäärän suh-
teessa

- nimetä jäsenet ja heille varajäsenet selvitystyön ohjaus-
ryhmään.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- ostaa Lapinjärven ja Loviisan kuntarakenneselvityksen

Risto Niemiseltä hintaan 15 000 euroa, puhelin- ja matka-
kulut veloitetaan erikseen

- että, työn kustannukset jaetaan kuntien väkimäärän suh-
teessa

- nimetä jäseniksi ja heille varajäseniksi selvitystyön ohja-
usryhmäänseuraavat henkilöt

valtuuston puheenjohtaja Christina Mickos ( kunnanhallituk-
sen I varapuheenjohtaja Thomas Antas)
kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila (kunnanval-
tuuston I varapuheenjohtaja Vesa Peltola)
kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Arto Kujala (valtuu-
tettu Tuomas Villikka)
valtuuston II varapuheenjohtaja Pekka Puranen (kunnanhalli-
tuksen jäsen Sauli Silfvast)
Marketta Kalliola (valtuutettu Mari Lotila).

_________________
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9 § KUNNANJOHTAJASOPIMUS (LIITE)

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila, 050-
490 9623 tai ulla.onnila@kolumbus.fi

Kehittämisjaosto 20.1.2014 § 2

Kunnanjohtajan sopimuksessa 2009-2012 (liite) on todettu, että
”hallitusohjelman laadinnan ja seurannan yhteydessä kunnanjohtaja, kun-
nanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto kokoontuvat erikseen
määrittelemään ja arvioimaan kunnanjohtajan työn tavoitteita ja tuloksia.
Tapaamisista ja sovituista asioista laaditaan kirjalliset muistiot. Tapaamiset
toteutetaan kehittämiskeskustelun muodossa kaksi kertaa vuodessa kunnan-
hallituksen puheenjohtajan kutsusta. Kehittämiskeskusteluihin voi osallistua
erikseen sopien myös muita luottamushenkilöitä.”

Kehittämiskeskusteluista on sopimuksessa myös todettu, että kunnanjohta-
jan ”palkkaa tarkastellaan vuosittain edellisen vuoden tilinpäätöksen val-
mistuttua toukokuun kehittämiskeskustelun yhteydessä huomioiden kun-
nallisen alan yleinen ja ylimmän johdon keskimääräinen palkkakehitys.
Kunnanjohtajan palkasta päätetään siinä kunnanhallituksen kokouksessa jo-
ka pidetään tämän kehittämiskeskustelun jälkeen” ja että ” työn tuloksia ar-
vioidaan kehittämiskeskusteluissa kaksi kertaa vuodessa”.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot kävivät edellisen
kunnanjohtajasopimuksessa tarkoitetun kehittämiskeskustelun kunnanjoh-
tajan kanssa 18.6.2012. Kunnanhallitus päätti tämän jälkeen (10.9.2012 §
138) tarkistaa kunnanjohtajan palkan niin, että se on 1.9.2012 alkaen 5
680,89 € kuukaudessa.

EHDOTUS (KHPJ): Kehittämisjaosto päättää
- keskustella  uudesta kunnanjohtajasopimuksesta kaudelle

2014-2016 ja esittää kunnanjohtajasopimuksen kunnan-
hallituksen hyväksyttäväksi,

- sopia johtajasopimuksessa tarkoitetun kehittämiskeskus-
telun käymisestä kunnanjohtajan kanssa.

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti:
- keskustelun perusteella tehdä muutamia tarkennuksia ja

muutoksia kunnanjohtajasopimukseen ja esittää sen kun-
nanhallituksen hyväksyttäväksi,

- johtajasopimuksessa tarkoitettu ensimmäinen kehittämis-
keskustelu käydään toukokuussa.

______________
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EHDOTUS (KHPJ): Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä liitteenä olevan kunnanjohtajasopimuksen ke-

hittämisjaoston esittämässä muodossa.

KÄSITTELY: Keskustelun aluksi kunnanjohtaja Tiina Heikka ilmoitti ole-
vansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn joten hän poistui kokous-
huoneesta asian käsittelyn ajaksi.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- todeta, että kunnanjohtaja Tiina Heikka oli esteellinen

osallistumaan asian käsittelyyn
- hyväksyä liitteenä olevan kunnanjohtajasopimuksen ke-

hittämisjaoston esittämässä muodossa.
________________
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10 § VALTIONOSUUS- JA KOTIKUNTAKORVAUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014
(LIITE)

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044-720 8686 tai
tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Valtiovarainministeriö myöntää kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja
vahvistaa verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen.

Valtionvarainministeriön päätös peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös
kunnan verotuloihin perustuvien valtionosuuksien tasauksen vahvistami-
sesta sekä päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2014
ovat liitteenä.

Lapinjärven kunnan peruspalvelujen valtionosuus on valtiovarainministeri-
ön  päätöksessä 7 327 546 € (vuonna 2013: 7 232 863 €) , josta pitää vä-
hentää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetuissa laissa sekä va-
paasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus; 301 972 € (vuon-
na 2012: -331 632 €). Lapinjärvelle maksetaan valtionosuuksia vuonna
2014 7 025 574 € (vuonna 2013: 6 901 231 €).

Vastaavat summat vuoden 2014 talousarviossa ovat; peruspalvelujen valti-
onosuus 7 220 010 € ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetuissa
laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus –529
630 €, eli yhteensä 6 690 380 €. Vahvistettu valtionosuus on näin ollen 335
194 € suurempi kun talousarvioon otettu summa.

Kunta maksaa valtiovarainministeriön päätöksen perusteella kotikuntakor-
vausmenoja vuonna 2014 501 887 € (vuonna 2013: 438 541 €) ja saa koti-
kuntakorvaustuloja 826 022 € (vuonna 2013: 1 031 403 €), eli netto 324
135 € (vuonna 2013: 592 862 €). On huomioitava, että mikäli Porlammin
yläkoulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät opiskelemaan muihin kuntiin,
muuttuvat myös kotikuntakorvaukset.

Talousarviossa on jo huomioitu Porlammin yläkoulun lakkauttaminen koti-
kuntakorvaustuloissa ja –menoissa. Talousarviossa on arvioitu kotikunta-
korvaustuloa 575 190 € ja menoa -806 820  € (netto –231 630 €). Vahvis-
tetun kotikuntakorvauksen netto on siis 555 765 € suurempi kuin talousar-
viossa oleva nettosumma. Vielä ei ole varmaa, miten kotikuntakorvaustulot
ja –menot muodostuvat mahdollisen yläkoulun lakkauttamisen jälkeen ja
miten niiden tulouttaminen kuntiin hoidetaan.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
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- että kunta tyytyy valtionvarainministeriön valtionosuus-
päätöksiin.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________



Päivämäärä Sivu
LAPINJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS 27.1.2014 9

Pöytäkirjantarkastajien nimet Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta Hallitus Valtuusto

11 § VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTO-
KUNNILLE

Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044-720 8686 tai
tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Kehittämisjaosto 20.1.2014 § 4

Haastavan taloudellisen tilanteen takia on kunnassa annettu hallintokunnille
yksityiskohtaisia ohjeita oman hallintokunnan taloustilanteen seuraamiseksi
ja puuttumiseksi tilanteeseen heti, jos jotain talousarviosta poikkeavaa ta-
pahtuu tai on odotettavissa. Ohjeet on syytä antaa tänä vuonnakin.

EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää:
- esittää kunnanhallituksen hyväksyttäviksi seuraavanlaiset

tarkentavat ohjeet vuoden 2014 talousarvion täytäntöön-
panosta:

1. Haastavan taloustilanteen takia hallintokuntien on seurattava tiiviisti
käyttömenojen kehitystä ja poikkeavissa tilanteissa raportoitava niistä
välittömästi asianomaiselle lautakunnalle/jaostolle ja kunnanhallituk-
selle. Hankintojen tarkoituksenmukaisuus on tarkasti arvioitava. Kai-
kessa kunnan toiminnassa on pyrittävä kunnan toimintaa kehittäviin ja
kuluja karsiviin toimintatapoihin.

2. Investointien menokehitystä on seurattava jatkuvasti ja mikäli menot
näyttävät ylittyvän on heti asian tultua ilmi raportoitava asiasta asian-
omaista lautakuntaa ja kunnanhallitusta. Päätöksen investoinnin jatka-
misesta tekee kunnanhallitus.

3. Investointien toteuttamisen valmistelu voidaan aloittaa hallintokunnissa
välittömästi. Mikäli investoinnin loppusumma ylittää 50 000 € alv. 0 %,
on siihen ennen investoinnin aloittamista tai sitovien sopimusten teke-
mistä saatava kunnanhallituksen lupa.

4. Mikäli investointi tehdään omana työnä ja sen kustannusarvio ylittää 50
000 € alv. 0 %, on ennen investoinnin aloittamista siihen saatava lupa
kunnanhallitukselta.

5. Ennen kuin asianomainen viranomainen julkistaa toimia/virkoja haetta-
viksi, sen tulee saada täyttölupa kunnanhallitukselta.

6. Kuntaan laaditaan palveluverkko- ja palvelutuotantosuunnitelma, jonka
valmistelu aloitetaan kaikkien hallintokuntien yhteistyönä kunnanjoh-
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tajan johdolla mahdollisimman pian. Palveluverkko- ja palvelutuotanto-
suunnitelman tavoitteena on kunnan kulurakenteen sopeuttaminen siten,
että kunnan käyttömenot pystytään rahoittamaan kunnan tuloilla. Pal-
veluverkko- ja palvelutuotantosuunnitelma viedään eteenpäin kehittä-
misjaoston ja kunnanhallituksen linjausten mukaisesti siten, että val-
tuusto voi hyväksyä palveluverkko- ja palvelutuotantosuunnitelma vuo-
den 2014 loppuun mennessä.

7. Kehittämisjaoston ja kunnan teknisen toimen tulee jatkaa kunnalle tar-
peettomien kiinteistöjen ja maa-alueiden myynnin valmisteluita.

PÄÄTÖS: Kehittämisjaosto päätti:
- esittää kunnanhallituksen hyväksyttäviksi tarkentavat oh-

jeet vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanosta esitetys-
sä muodossa.

________________

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä tarkentavat ohjeet vuoden 2014 talousarvion

täytäntöönpanosta kehittämisjaoston esittämässä muodos-
sa,

- antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet valtuustolle tie-
doksi huomioiden ohjeiden kohdan 6.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
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12 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF NIMI-
SEN MAAKUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi.

Sydkustens landskapsförbund rf nimisen maakuntaliiton jäsenet kutsutaan
varsinaiseen liittokokokseen torstaina 10. huhtikuuta 2014 Kirkkonummel-
le. Lapinjärven kunnan tulee valita yksi edustaja maakuntaliiton kokouk-
seen.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
- nimetä edustajan ja varaedustajan Sydkustens landskaps-

förbund rf nimisen maakuntaliiton liittokokouksen
10.4.2014.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti
- nimetä valtuutettu Erik Gammalsin edustajaksi ja kunnan-

hallituksen jäsen Benny Engård varaedustajaksi Sydkus-
tens landskapsförbund rf nimisen maakuntaliiton liittoko-
kouksen 10.4.2014.

___________________
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13 § ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2014 EUROPAR-
LAMENTTIVAALEJA VARTEN

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Euoroparlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014 Ennakkoäänestys
kotimaassa toimitetaan 14.5.-20.5.2014. Vaalilain 9 §:n mukaan kunnan-
hallitus on hyvissä ajoin ennen vaaleja päätettävä kotimaan yleisistä ennak-
koäänestyspaikoista.

Kunnanvaltuusto on 20.4.2005 § 29 päättänyt, että kunnassa on neljä ää-
nestysaluetta eteläinen, keskinen, läntinen ja pohjoinen sekä että ennakko-
äänestys järjestetään kunnantalon lisäksi myös koko kunnassa niin, että
taataan riittävät ennakkoäänestysmahdollisuudet koko kunnan alueella.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-
äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnas-
sa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- että ennakkoäänestys Lapinjärven kunnassa järjestetään

Lapinjärven kunnantalolla seuraavasti:

ke 14.5. – to 15.5.2014 klo 9-16
pe 16.5.2014 klo 9-14
la 17.5.– su 18.5.2014 klo 10-14
ma 19.5.2014 klo 9-17
ti 20.5.2014 klo 9-16

- että ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös kunnassa sijait-
sevat ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon
toimintayksiköt eli Honkahovi, tehostetun asumispalvelun
yksikkö, Korsmalmin hoitokoti ja Kulta-ajan Koti. Ennak-
koäänestys laitoksissa toimitetaan vaalitoimikunnan mää-
rääminä aikoina.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
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14 § ERI ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIEN SEKÄ VAALITOIMIKUN-
NAN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin ää-
nestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoää-
nestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain
15 §).

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jä-
sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa-
litoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilauta-
kunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat
päätösvaltaisia kolmejäsenisinä.

Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että varajäsenten tu-
lee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisis-
sä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset-
taneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaali-
toimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen, näin tehdään myös tasa-arvon soveltamisessa.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- valita vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä

vaalilautakunnan kohdalla yhden jäsenistä puheenjohtajak-
si ja yhden varapuheenjohtajaksi kunnanvaltuuston päät-
tämiä äänestysalueita varten:

1. Lapinjärven eteläinen
2. Lapinjärven keskinen
3. Lapinjärven läntinen
4. Lapinjärven pohjoinen

- valita vaalitoimikuntaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
ja määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden va-
rapuheenjohtajaksi.

PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.
______________
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15 § KUNNANTOIMISTON SULKEMISET VUONNA 2014

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Kunnantalo on perinteisesti ollut suljettuna heinäkuussa jolloin kesälomat
on keskitetty sulkemisajan molemmin puolin. Näin ollen lomien aiheutta-
mat poissaolot ovat haitanneet kunnanviraston toimintaa mahdollisimman
vähän. Asiasta ei ole tullut palautetta kuntalaisilta. Sopiva ajankohta sulke-
miselle olisi 7.7.-1.8. väliset neljä viikkoa. Sulkemisaikana kunnantalolla
päivystää tekninen toimi.

Joulun ja uudenvuoden väliset päivät ovat kuntalaisten asioinnin osalta hil-
jaista aikaa. Vuonna 2012 ja 2013 kunnanvirasto oli jouluaikaan suljettuna
eikä asiasta tullut palautetta kuntalaisilta.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
- että kunnantoimisto on suljettuna 7.7.-1.8.2014 ja 29.12.-

31.12.2014 välisen ajan
- kunnan teknisessä toimistossa järjestetään päivystys
- että asiasta tiedotetaan lehdissä sekä kunnan ilmoitustau-

lulla ja kotisivuilla.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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16 § MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUS JA PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Hallintosäännön 89 § Rahatoimen hoitaminen mukaan kunnanhallitus
päättää tilien käyttöoikeudesta.

Maksumääräysoikeus ja tilin käyttöoikeus on kunnansihteeri Susanne
Sjöblomilla, atk-vastaavalla Sinikka Mickoksella ja taloussihteeri Johanna
Sjöbergillä. Myös kunnanjohtaja Tiina Heikalle tulisi myöntää maksumää-
räysoikeus ja tilien käyttöoikeus.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- että maksumääräysoikeus ja tilien käyttöoikeus on kun-

nanjohtaja Tiina Heikalla, kunnansihteeri Susanne Sjöb-
lomilla, atk-vastaavalla Sinikka Mickoksella sekä talous-
sihteeri Johanna Sjöbergillä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
________________
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17 § KUNNANVALTUUSTON 22.1.2014 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAIL-
LISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄTTÄMI-
NEN

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi.

EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
- todeta päätökset laillisiksi
- toteuttaa täytäntöönpanon seuraavasti

1 § Hallintosääntö astuu voimaan päätöksen tultua lainvoimaisek-
si.

2 § Päätös lähetetään tiedoksi tehtäväalueiden päälliköille.

3 § -

4 § Asia lähetetään tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

5 § Asia valmistellaan yleishallinnon toimesta ja tuodaan kunnan-
hallituksen ja – valtuuston käsiteltäväksi kevään aikana.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________
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18 § PÖYTÄKIRJOJA TIEDOKSI (LIITE)

Valmistelu ja lisätiedot: kunnansihteeri Susanne Sjöblom, 5108 631 tai
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi.

Luettelo kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneista pöytäkirjoista lähetetään
esityslistan liitteenä.

EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää
- merkitä pöytäkirjat tiedoksi
- hyväksyä oman kunnan toimielimiltä saapuneissa pöytä-

kirjoissa ilmenevät päätökset toimeenpantaviksi niiltä osin
kun päätökset eivät tarvitse erillistä kunnanhallituksen
päätöstä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________
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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   

13, 14, 17, 18

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

Pykälät

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

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


