
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Tekninen johtaja 23.12.2021 § 20 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia KUNNAN TILOJEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN 

KORONAPANDEMIAN VUOKSI 

 

Korona epidemiatilanne on olennaisesti heikentynyt useiden viikkojen 

ajan.  

 

Epidemiatilanteen yllättävää ja erittäin vakavaa heikkenemistä varten on 

Sosiaali- ja terveys ministeriössä valmisteltu poikkihallinnollisesti valta-

kunnallisesti hätäjarrumekanismi. Uudistetun hybridistrategian toiminta-

suunnitelman mukaan hätäjarrun käyttöönoton harkinnan käynnistää 

epidemiologinen tai lääketieteellinen tilanne, jota ei ole pystytty riittä-

västi hallitsemaan alueellisin ja paikallisin toimin. 

 

Ministeriö ohjaa, että epidemian leviämisalueen kriteerit täyttävillä alu-

eilla arvioidaan ja otetaan arvion mukaisesti käyttöön seuraavia lisätoi-

menpiteitä 

 

Päätös Päätän, että Lapinjärven kunnan kuntosalien (sekä Siviilipalveluskes-

kuksen että Mainiokoti Lukkarin yhteydessä oleva) toiminta keskeyte-

tään 10.1.2022 asti. 

 

Lapinjärven kirjaston asiakaskäynnit ainoastaan ajanvarauksella.  

 

Liikuntasalit ovat jo suljettuna perussiivouksen takia  10.1.2022 asti.  

 

Tämä päätös on voimassa 10.1.2022 asti ja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje VN/33780/2021 kunnille, sairaan-

hoitopiireille ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueille, 

Ahvenanmaan maakuntaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, alue-

hallintovirastoille, Valviraan Asia: Hätäjarrumekanismin käyttöönotto 

 

Hallintosääntö § 28 kohta 3; kunnanhallitus 8.2.2021 § 23 

  

 

Allekirjoitus  

 

23.12.2021 Kristiina Tikkala 

           Tekninen johtaja 

 

Jakelu Asiointipiste 

Kunnan johtoryhmä 

Kuulutukset 

 

  

 

Valitusosoitus: 

https://sign.visma.net/fi/document-check/0a535cf9-530f-4a1c-a49d-0867d9c6b676

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Tekninen johtaja 23.12.2021 § 20 
Päätöspöytäkirja 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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