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Lapuan kaupunki

5/2021

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Aika

15.03.2021 klo 17:00 - 19:00

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston sali

Päätöksentekijät

Lahdensuo Panu
Kivisaari Pekka
Kangasluoma Riitta
Gray Jenni
Hietala Marianne
Ikola Simo
Kangas Matti
Kortesoja Hanna-Maria
Lakaniemi Paavo
Syrjälä Sini
Vaahtoniemi Jussi

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Rintala Esa

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, sihteeri

Pöntinen Kai
Tattari Markus
Kankare Satu
Muuronen Vilppu
Allekirjoitukset

Panu Lahdensuo
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Vilppu Muuronen
sihteeri

§:t 1 - 16

Pöytäkirjan tarkastus

15.3.2021
Hanna-Maria Kortesoja
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä
Todistaa

Pekka Kivisaari

Lapuan kaupungin verkkosivuilla 16.3.2021 alkaen.
Vilppu Muuronen
hallintojohtaja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 15.03.2021 § 1
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 119 §:n mukaan toimielin
pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin
puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä
käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kaupunginhallitus on 7.12.2020 § 28 päättänyt, että sen sääntömääräiset kokoukset pidetään joka toinen viikko maanantaisin kello 17.00 alkaen. Mikäli maanantaina toimistot ovat suljettuina, kaupunginhallituksen kokous pidetään seuraavana päivänä klo 17.00.
Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Päätös:
Kokouksessa oli läsnä 11 kaupunginhallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja ja 1. ja 2 varapuheenjohtajat. Puheenjohtaja totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Kh 15.03.2021 § 2
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 140 §:n 3 momentin
mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 28 päättänyt, että
kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana toisena työpäivänä. Jos kokousta seuraava toinen työpäivä on
pyhäpäivä, voi tarkastus siirtyä seuraavaan työpäivään.
Kaupunginhallitus voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä
asioissa tarvittaessa myös erikseen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna-Maria Kortesoja ja Pekka Kivisaari sekä varatarkastajiksi Paavo Lakaniemi ja Simo Ikola.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Maria Kortesoja ja Pekka Kivisaari.
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Esityslistan hyväksyminen
Kh 15.03.2021 § 3
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä
käsiteltävät asiat.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
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Itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 myönnettävät kunniamerkit
149/01.02.03/2021
Kh 15.03.2021 § 4
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 3.3.2021 lähettänyt
kunnille kirjelmän, jossa se pyytää esityksiä itsenäisyyspäivänä
6.12.2021 myönnettävistä kunniamerkeistä. Kunniamerkkiesitykset
tulee palauttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään
30.4.2021.
Määräajan jälkeen saapuvia esityksiä ei oteta huomioon.
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään valtiovarainministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon- aloilta.
Ehdotukset laaditaan ritarikuntien hallituksen vahvistamaa lomaketta
käyttäen ja täyttöohjetta noudattaen.
Kunniamerkkiehdotuslomake on täytettävä tarkoin ohjeiden mukaisesti.
Puutteellisesti täytettyä ehdotusta ei oteta käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1.

tehdä esitykset aluehallintoviraston kiintiöistä haettavista
kunniamerkeistä.

2.

antaa hallintokeskuksen tehtäväksi huolehtia esitysten kokoamisesta, hakemusten täyttämisestä ja niiden lähettämisestä
hallinnonaloittain ryhmiteltynä aluehallintovirastoon.

Päätös:
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
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Welcome2EP-laajennushanke sisältäen Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille
suunnatut ohjaus- ja neuvontapalvelut 1.9.2021 - 31.8.2022 / Lapuan kaupungin osallistuminen hankkeeseen
152/04.03.00/2021
Kh 15.03.2021 § 5
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh 044 438 4003, kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Welcome2EP-hanke on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke,
jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
malli, jonka avulla voitaisiin palvella maahanmuuttajaväestöä yhdenmukaisella palvelukonseptilla ja yhteisellä brändillä koko maakunnan
alueella (pl. Seinäjoki).
Hankkeen ensimmäisessä haussa keväällä 2020 olivat mukana Kurikka, Kauhava, Alavus sekä Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi.
Ensimmäisessä toteutusvaiheessa 1.9.2020 - 31.8.2021 luodaan maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteiden verkosto osallistujakuntiin sekä yhdenmukaistetaan ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvät
toiminnot, työkalut, markkinointiviestintä ja palveluun ohjauksen välineet.
Toisen hankekauden 1.9.2021 - 31.8.2022 rahoitushaku on avoinna
26.3.2021 asti. Nyt auki olevaan rahoitushakuun on pyydetty mukaan
myös muita Etelä-Pohjanmaan kuntia (pl. Seinäjoki). Todennäköistä
on, että auki tulee vielä kolmas hankehaku ajalle 1.9.2022 - 31.8.2022.
Hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja
työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä.
Hankkeen projektipäällikkö * * * * * * * * * * * * * * * * * ELY-keskuksesta
ovat käyneet esittelemässä hanketta Lapuan kaupungille ja muille
kunnille. Työperäisen maahanmuuton mahdollisuuden ja kotoutumisen
haasteet on tunnistettu kunnissa laajasti.
Lapualla oli ulkomaan kansalaisia vuoden 2019 lopussa yhteensä 277
henkilöä. Lapuan kaupungin kotouttamisohjelman, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, mukaisesti ”Ohjauksen ja neuvonnan tarve on suuri erityisesti maahantulon alkuvaiheessa riippumatta
maahantulon perusteesta. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain
mukaisesti kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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vontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi vastikään maahan muuttanut tarvitsee usein ohjausta ja neuvontaa arkeen liittyvissä kysymyksissä sekä palveluiden käytössä. Ohjauksen ja neuvonnan piiriin kuuluvat Lapualla kaikki ulkomaalaistaustaiset. Ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat Lapualla matalankynnyksen palveluita, joista tiedotetaan uusia asukkaita säännöllisesti,
vähintään vuosittain. Palveluita kehitetään monialaisena yhteistyönä
palveluntuottajan, sosiaalityön, sivistystoimen sekä keskushallinnon
kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään alueella käynnissä olevien
hankkeiden tuottamia malleja, kotouttamisen osaamiskeskuksen tuottamaa sisältöä sekä tuoretta Työ- ja elinkeinoministeriön selvitystä ohjaus- ja neuvontapalveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista.”
Jatkohaun painopisteitä ja kehittämisteemoja ovat:
-

Ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen laajentamalla palvelu koko maakunnan kattavaksi.

-

Welcome2EP:n brändityö maakunnassa ”tunnistettavuus
kohderyhmässä”.

-

Nykyisen 3,5 henkilötyövuoden kasvattaminen 4,5 henkilötyövuoteen.

-

Internetpohjaisen www.welcome2EP.fi -alustan kehittäminen.

-

Maahanmuuttajien tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden
kokoaminen Welcome 2EP -brändin alle.

-

Kuntakohtaisen perustiedon tuottaminen alustalle.

-

Maahanmuuttajien palveluprosesseihin liittyvien työvälineiden
yhdenmukaistaminen.

Hankkeen kokonaisbudjetiksi on asetettu enintään 257.200 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusosuus on 70 prosenttia. Omarahoitusosuudeksi jää kunnille enintään 77.160 euroa. Kuntakohtaiseen
lopulliseen rahoitusosuuteen vaikuttaa Etelä-Pohjan- maan liiton rahoitusosuuden määrä sekä se, kuinka moni kunta on lähdössä mukaan
hankkeeseen. Lapuan omarahoitusosuuden suuruudeksi on arvioitu
5.203 - 8.444 euroa.
Meno kohdistetaan kustannuspaikalle 474 Projektit.
Kutsu Welcome2EP -hankkeen laajennusvaiheesta oheis- materiaalina.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Lapuan kaupunki osallistuu
Welcome2EP-laajennushankkeeseen, jonka tavoitteena on tehostaa
maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja
neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä
1.9.2021 - 31.8.2022.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000
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Kotouttamislain mukaisen alkukartoituksen järjestäminen, maahanmuuttajien neuvontaja ohjauspalvelut Lapualla 1.5.2021 alkaen / TMM-palvelut Tuomas Männistön sopimuksen irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen Ponte Oy:n kanssa
254/04.03.00/2020
Kh 15.03.2021 § 6
Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000

Lapuan kaupunginhallitus on 15.6.2020 hyväksynyt kotouttamislain
mukaisten alkukartoitusten sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja
neuvonta- sekä muiden palveluiden ostamisen TMM-palveluiden
Tuomas Männistöltä.
TMM-palvelut on ilmoittanut 2.3.2021, että he lopettavat toimintansa
kevään 2021 aikana.
Ponte Oy on tarjonnut Lapuan kaupungille alkukartoitus- sekä neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ponte Oy on helmikuussa 2021 perustettu yritys, jonka omistajilla on yhteensä yli 30 vuoden kokemus maahanmuuttajiin liittyvistä prosesseista ja niiden kehittämisestä.
Lapuan kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoja maahanmuuttokoordinaattorien palveluista ja ehdottaa palvelujen uudeksi tarjoajaksi Ponte
Oy:tä.
Sopimusluonnos on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1.

hyväksyä Ponte Oy:n kanssa neuvotellun maahanmuuttajien alkukartoitus-, neuvonta- ja ohjauspalveluja koskevan sopimuksen 1.5.2021 alkaen.

2.

irtisanoa TMM-Palvelut kanssa tehdyn sopimuksen päättyväksi
30.4.2021.

Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa. Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh. 044 438 4000
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kaupungin hallintosäännön muuttaminen
325/00.01.01/2016
Ympla 27.01.2021 § 5
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki

Ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina, joilla on hallintosäännön
mukaista ratkaisuvaltaa, toimivat johtava rakennustarkastaja ja rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastaja on irtisanoutunut 13.2.2021
alkaen. Tekninen johtaja on 25.1.2021 muuttanut johtavan rakennustarkastajan virkanimikkeen rakennustarkastajan viraksi. Hallintosäännön 46 §:n mukaan palvelukeskusten päälliköt päättävät kustannusneutraaleista nimikemuutoksista päättäminen. Virka muutetaan rakennustarkastajan viraksi 1.4.2021 alkaen.
Tekninen johtaja: Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle /
-valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:
1. hallintosäännön liitteen 5 ympäristöosaston viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa muutetaan siten, että kohdan a) osalta ratkaisuvaltaa muutetaan rakennustarkastajan ratkaisuvallaksi ja kohta b) poistetaan tarpeettomana.
2. hallintosäännön liitteeseen 4 muutetaan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen esimieheksi ympäristöinsinööri.
3. hallintosäännön kohtaan 39 §/ teknisen keskuksen henkilöstön valinnat kohtaa muutetaan siten, että ympäristölautakunta valitsee ympäristöinsinöörin.
Lautakunta: Hyväksyi esityksen.
Ympäristöinsinööri Mirva Korpi poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja: tekninen johtaja Anu Muurimäki puh. 044 438 4600

Kh 01.02.2021 § 21
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö,
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka
kuntalain 90 §:ssä luetellaan.
Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan
hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Tällä hallintosäännön päivityskierroksella päivitetään ympäristöosaston
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen esimiestä koskeva osio. Lisäksi hallintosääntöön on päivitetty Vanhan Paukun liiketilojen vuokrauksesta johtuva tilintarkastajan edellyttämä muutos kulttuuripäällikön toimivaltaan liittyen.
Kulttuuripäällikön lausunto on kaupunginhallituksen kokouksen
1.2.2021 §:n 20 liitteenä.
Luonnos Lapuan kaupungin hallintosäännöksi on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Lapuan kaupungin hallintosääntöön.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003
Kv 08.03.2021 § 8
Kulttuuripäällikön lausunto liitteenä.
Lapuan kaupungin hallintosääntö liitteenä.
Luonnos / Lapuan kaupungin hallintosääntö / päivitykset, sisältää kommentit oheismateriaalina.
Valtuusto:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§5
§ 21
§8
§7

5/2021

14 (34)

27.01.2021
01.02.2021
08.03.2021
15.03.2021

Valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun liitteen 3 I-kohdan (kulttuuripäällikön toimivalta) osalta. Muilta osin valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kh 15.03.2021 § 7
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Uudessa valmistelussa on korjattu tekninen virhe, joka koski kulttuuripäällikön toimivaltaan tehtävään muutokseen liittyvää oheismateriaalia.
Kulttuuripäällikön lausunto liitteenä.
Luonnos Lapuan kaupungin hallintosäännöksi ja muutokset
sisältävä kommentoitu versio ovat oheismateriaalina
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutokset Lapuan kaupungin hallintosääntöön.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet

1

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Kulttuuripäällikön lausunto 27.1.2021 / Vanhan Paukun liiketilojen vuokraaminen Lapua Kehitys Oy:lle sekä hallintosäännön muuttaminen tältä osin

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§8

5/2021

15 (34)

15.03.2021

Kaupunginvaltuuston itsearviointi vuodesta 2020
456/00.01.03/2018
Kh 15.03.2021 § 8
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa
kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.
Valtuusto päättää: 1) kuntastrategiasta; 2) hallintosäännöstä; 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 4) omistajaohjauksen periaatteista ja
konserniohjeesta; 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden
tavoitteista; 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 7)
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 8) palveluista ja
muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 10)
jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 12) tilintarkastajien valitsemisesta; 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
Kuntaliiton suosituksen (2006) mukaan kunnan arviointijärjestelmä
kattaa valtuuston ja lautakuntien arvioinnin, toimintayksiköissä toteutetun arvioinnin, tilintarkastuksen, sisäisen valvonnan sekä mahdollisen
controller-toiminnon. Kaupunginvaltuuston itsearviointi toteutettiin sähköisellä google forms -kyselyllä alkuvuodesta 2021. Vastauslinkki kyselyyn lähetettiin sähköpostilla kaikille kaupunginvaltuuston jäsenille.
Vastausprosentti kyselyyn oli 51 %.
Kaupunginvaltuusto toteutti ensimmäisen itsearvioinnin alkuvuonna
2020.
Kaupunginvaltuuston itsearviointi toteutettiin sähköisellä kyselyllä
tammi-helmikuussa 2021. Kyselyllä selvitettiin kaupunginvaltuuston jäsenten itsearviointi kuluneen vuoden työskentelystä seuraavilla
osa-alueilla: valtuustotyön arviointi, strategian arviointi ja valtuustotyön
onnistuminen.
Yhteenveto itsearvioinnista on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§8

5/2021

16 (34)

15.03.2021

1.

merkitsee valtuuston itsearvioinnin tiedokseen ja esittää
edelleen, että valtuusto merkitsee itsearvioinnin tiedokseen.

2.

esittää valtuustolle, että valtuusto keskustelee itsearvioinnin
tuloksista.

Päätös:
Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että lause "Kaupunginvaltuusto toteutti ensimmäisen itsearvioinnin alkuvuonna 2020" muutettiin
muotoon "Kaupunginvalutuusto käsitteli ensimmäisen itsearvioin tulokset 25.3.2019 ja toisen 6.4.2020".
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 45
§9

5/2021

17 (34)

09.03.2021
15.03.2021

Täyttöluvat ruoka- ja puhtauspalvelut / keittäjä-siivoojan toimi Tiistenjoen koulu ja osa-aikainen keittäjän toimi Kissankellon päiväkoti
22/01.01.01/2021
Tekla 09.03.2021 § 45
Valmistelija: Leena Luomanen, palvelupäällikkö, puh. 050 505 7388

Kissankellon päiväkodin keittiöllä on vapautumassa keittäjän osa-aikainen (55 %) toimi 1.4.2021 alkaen työtekijän irtisanoutumisesta johtuen.
Kissankellon päiväkodin keittiöllä tuotetaan kyseisen yksikön kaikki ateriapalvelut, joten toimen täyttäminen on välttämätöntä palvelutoiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Tiistenjoen koululla on vapautumassa keittäjä-siivoojan toimi 1.8.2021
alkaen toimen haltijan siirtyessä eläkkeelle. Tiistenjoen koululla tuotetaan koulun ateriapalvelut, sekä lisäksi myös Tiisten- joen ryhmiksen ja
esikoululaisten ateriapalvelut, joten toimen täyttäminen on välttämätöntä palvelutoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle,
että se:
1. myöntää täyttöluvan osa-aikaiselle (55 %) keittäjän toimelle
1.4.2021 alkaen, alkusijoituspaikkana ruoka- ja puhtauspalvelut,
2. myöntää täyttöluvan keittäjä-siivoojan toimelle 1.8.2021 alkaen,
alkusijoituspaikkana ruoka- ja puhtauspalvelut.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Palvelupäällikkö Leena Luomanen, puh. 050 505 7388

Kh 15.03.2021 § 9
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1.

myöntää täyttöluvan osa-aikaiselle (55 %) keittäjän toimelle
1.4.2021 alkaen, alkusijoituspaikkana ruoka- ja puhtauspalvelut

2.

myöntää täyttöluvan keittäjä-siivoojan toimelle 1.8.2021 alkaen,
alkusijoituspaikkana ruoka- ja puhtauspalvelut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 45
§9

5/2021

18 (34)

09.03.2021
15.03.2021

Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 10

5/2021

19 (34)

15.03.2021

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 25.3.2021 / Kuntarahoitus Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos / Lapuan kaupungin edustajan nimeäminen yhtiökokoukseen
171/00.04.02/2021
Kh 15.03.2021 § 10
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2021 klo
10.00 alkaen Kuntarahoituksen toimitiloissa osoitteeessa Jaakonkatu 3
A, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, minkä lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen muutosasiat. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
Lapuan kaupunki omistaa 58.585 kpl Kuntarahoitus Oyj:n osaketta.
Yhtiökokousmateriaali on oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajan Kuntarahoitus
Oyj:n yhtiökokoukseen ja antaa ohjeet edustajalle yhtiökokoukseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajaksi yhtiökokoukseen hallintojohtaja Vilppu Muurosen ja antoi hänelle ohjeet yhtiökokoukseen.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 11

5/2021

20 (34)

15.03.2021

Kaupunginvaltuuston päätösten 8.3.2021 laillisuuden tarkastus ja täytäntöönpano
40/00.02.00/2021
Kh 15.03.2021 § 11
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Kuntalain 96 §:n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaupunginvaltuuston 8.3.2021 tekemien päätösten laillisuudesta.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Päätösten täytäntöönpanemiseksi kaupunginhallitus päättää
seuraavaa:
3§

Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 31.12.2020
(tilinpäätösennuste)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan talouspäällikölle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

4§

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan perusturvajohtajalle, talouspäällikölle,
hallintojohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

5§

Vuoden 2020 talousarvion ja toiminnan toteutuminen / sivistyslautakunta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 11

5/2021

21 (34)

15.03.2021

Päätöksestä ilmoitetaan talouspäällikölle ja sivistysjohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
6§

Metsätalouden määrärahojen siirto tekniseltä lautakunnalta
kaupunginhallitukselle 1.1.2021 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan tekniseen keskukseen, talouspäällikölle ja
hallintojohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

7§

Tonttien hinnat 1.4.2021 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan talouspäällikölle, hallintojohtajalle ja
maankäyttöinsinöörille.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

8§

Kaupungin hallintosäännön muuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan lautakunnille, hallintokunnille sekä tiedotetaan kaupungin henkilöstölle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

9§

Lapuan kaupungin takaus Lapuan Jäähalli Oy:lle / lainan ehtojen
muuttaminen / takauksen jatkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan Lapuan Jäähalli Oy:lle, talouspäällikölle ja
hallintojohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

10 § Johtavan sosiaalityöntekijän viran perustaminen vammaispalveluihin ja täyttölupa 1.4.2021 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 11

5/2021

22 (34)

15.03.2021

Päätöksestä ilmoitetaan perusturvajohtajalle ja sosiaalipalvelujohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
11 § Valtuustoaloite Lapuan kaupungin koulukuljetusten tasapuolistamiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan valtuustoaloitteen tekijöille ja sivistysjohtajalle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
12 § Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna
2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan sivistyskeskukseen ja hallintokeskukseen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
13 § Kuntalaisaloitteet vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätös ei edellytä erillistä täytäntöönpanoa.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
14 § Liikenneturvallisuustyö Lapualla 2021 - 2022
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan hallintokunnille sekä työryhmälle.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
15 § Lapuan kaupungin talouden toteutumaraportti 1.1. - 30.11.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Päätöksestä ilmoitetaan talouspäällikölle.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 11

5/2021

23 (34)

15.03.2021

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
16 § Ilmoitusasiat
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.3.2021 on jätetty kaksi valtuustoaloitetta:
Valtuustoaloite sosiaalitilojen järjestämisestä urheilupaikkojen yhteyteen.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Lapuan kaupunki hoitaa kunnolliset sosiaalitilat jokaiseen sarjapelejä pelattavan kentän ääreen.
Valtuustoaloite liitteenä.
Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi
Valtuustoaloite kiusaamisen vastaisen Etelä-Karjalan mallin käyttönotosta kouluissa, ohjeistuksen laatiminen.
Valtuustoaloitteessa esitetään, että Lapuan kaupungissa laaditaan
yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi saadaan nykyistä selkeämmät ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.
Valtuustoaloite liitteenä.
Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteet sivistys- keskukselle valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
17 § Muut asiat
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.3.2021 on jätetty yksi valtuustoaloite:
Lasse Rajalan ja 12 muun valtuutetun valtuustoaloite hybridikoPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 11

5/2021

24 (34)

15.03.2021

kousten käyttöönosto Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksissa.
Valtuustoaloite liitteenä.
Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- keskukselle valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Liitteet

2
3
4

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Valtuustoaloite / sosiaalitojen järjestäminen urheilupaikkojen yhteyteen
Valtuustoaloite / kiusaamisen vastaisen Etelä-Karjalan
mallin käyttöönotto kouluissa / ohjeistuksen laatiminen
Valtuustoaloite / hybridikokousten käyttöönotto Lapuan
kaupunginvaltuuston kokouksissa

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 12

5/2021

25 (34)

15.03.2021

Hallintokeskuksen ja kehittämispalveluiden viranhaltijoiden päätökset
150/07.01.00/2021
Kh 15.03.2021 § 12
Valmistelija: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Hallintokeskus
Lapuan kaupungin hallintosäännön 1. liitteessä ratkaisuvaltaa on delegoitu seuraaville hallintokeskuksen viranhaltijoille:
-

hallintojohtaja
talouspäällikkö
henkilöstöpäällikkö
tietohallintopäällikkö
toimistosihteeri

Hallintosäännön 5 luvun 31 §:n (ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen) mukaan kaupunginhallituksen alaisen toimielimen sekä viranhaltijan on ilmoitettava kaupungin hallitukselle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Hallintosäännön 5 luvun 31 §:n mukainen ilmoitus hallintokeskuksen viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 12.2.2021 - 11.3.2021:
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 3.3.2021 § 2 / Add Secure Oy:n
turvalaitepalvelun hälytystietojen käyttäminen hoivapalveluiden riskitietoina.
Kehittämispalvelut
Lapuan kaupungin hallintosäännön 1. liitteessä ratkaisuvaltaa on delegoitu seuraaville kehittämispalveluiden viranhaltijoille:
-

elinkeinotoimenjohtaja
yhteyspäällikkö

Hallintosäännön 5 luvun 31 §:n mukainen ilmoitus kehittämispalveluiden viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 12.2.2021 - 11.3.2021:
Ei päätöksiä ajalta 12.2.2021 - 11.3.2021.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 12

5/2021

26 (34)

15.03.2021

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ei ota edellä mainittuja viranhaltijoiden päätöksiä
ajalta 12.2.2021 - 11.3.2021 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:
Kaupunginjohtaja Satu Kankare alusti asiaa.
Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen, puh. 044 438 4003

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 13

5/2021

27 (34)

15.03.2021

Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjajäljennökset
Kh 15.03.2021 § 13
Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 31 §:n mukainen ilmoitus
(ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen) seuraavien lautakuntien ja toimikuntien päätöksistä:
1.

Tekninen lautakunta kokouksestaan 9.3.2021.

Asialista oheismateriaalina.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 14

5/2021

28 (34)

15.03.2021

Kuntayhtymien pöytäkirjat/esityslistat
Kh 15.03.2021 § 14
Seuraavat kuntayhtymät ovat lähettäneet jäljennöksen yhtymähallituksensa/-valtuustonsa pöytäkirjasta/esityslistasta:
1.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
esityslista 8.3.2021 pidettävään kokoukseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja esityslistat tiedokseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 15

5/2021
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Ilmoitusasiat
Kh 15.03.2021 § 15
Kaupunginhallituksen tiedoksi esitetään seuraavaa:
1.

Lakeuden jätelautakunnan pöytäkirja 17.2.2021.
Kuulutus ja pöytäkirja julkaistu Lapuan kaupungin verkkosivuilla kuulutuksissa.

2.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 2.3.2021 julkaiseman
tammikuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaiset työttömien
työnhakijoiden osuudet Etelä-Pohjanmaalla, Seinäjoen
seutukunnassa ja Lapualla.

Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoen seutukunta
Lapua

Työttömät TyöttöTyöttö- Muutos Muutos
työnhakijat myys-%
myys-% 1/2021
1/2021
31.1.2021 31.1.2021 1/2020
1/2020
12/2020
7 970
9,2
7,6
+1 334
-1 135
5 514
9,1
7,6
+958
-903
518
8,2
7,9
+15
-91

Koko maassa työttömyysaste oli 12,7 %. Seinäjoen seutukunnassa alin työttömyysprosentti oli Ilmajoella 7,5 % (ed. vuonna
5,6 %) ja ylin Kurikassa 9,9 % (ed. vuonna 7,9 %).
Työttömistä työnhakijoista oli tammikuussa 2021 kokoaikaisesti lomautettuja 1529, eli lomautettujen osuus oli 19,2 %.
Kokoaikaisesti lomautettujen määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta nousi 735 henkilöllä (92,6 %). Viime kuukaudesta lomautettujen lukumäärä laski 950 henkilöllä.
Lyhennetyllä työviikolla oli 693 henkilöä. Määrä nousi viime
vuodesta 291 henkilöllä (72,4 %). Työttömistä työnhakijoista
lomautettuna oli Lapualla 104.
Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2021 aikana
4129 avointa työpaikkaa. Kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 2451. Lapualla avoimia työpaikkoja
oli 142.
Työttömyyden rakennetta tarkasteltaessa oli Lapualla työttömänä miehiä 313, naisia 205, alle 20-vuotiaita 15, alle 25-vuotiaita 67, yli 50-vuotiaita 192 ja pitkäaikaistyöttömiä 94.
Työllisyyskatsaus Internetissä:
www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa-tyollisyyskatsaukset
3.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

KT Kuntatyönantajat / Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleis-

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 15

5/2021
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kirje 8.3.2021 nro 2/2021: Lääkärisopimuksen muutokset
1.4.2021.
Neuvotteluosapuolet KT Kuntatyönantajat ja JUKO ry ovat
sopineet lääkärisopimuksen 2020 - 2021 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisen keskitetyn erän käyttämisestä 1.4.2021
lukien. Tämä tarkoittaa lääkärisopimuksen liitteissä 1 - 4 muutoksia hinnoittelukohtiin. Samalla on sovittu keskitetyn erän
kohdentamisesta tiettyihin lääkäri- ja hammaslääkäriryhmiin.
Asiaa selostetaan tarkemmin yleiskirjeessä.
Yleiskirje luettavissa www.kt.fi/yleiskirjeet/2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä mainitut tiedokseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

§ 16

Muut asiat
Kh 15.03.2021 § 16
1.

Edustukset

Päätös:
1. Ei edustuksia.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

15.03.2021
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Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
Pykälä
15.3.2020
1 - 16

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

1-3,7-8,11-16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

4-6,9-10
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomai-

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

nen ja -aika

Lapuan kaupunginhallitus
Valtuustontie 8
62100 LAPUA
sähköposti: kirjaamo@lapua.fi

Pykälät

4-6,9-10

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja toi-

Ks. jäljempänä

mittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Kaupunginhallitus

5/2021

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
Pykälä
15.3.2020
1 - 16

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 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
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
telekopio: 029 564 2760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen
määräpäivänä virka-ajan loppuun klo 16.15 mennessä.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää, Lapuan kaupunginhallituksen pöytäkirja nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla 16.3.2020 alkaen.
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää, Lapuan kaupunginhallituksen pöytäkirja nähtävillä Lapuan kaupungin verkkosivuilla 16.3.2020 alkaen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

Valitusaika

päivää
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Lisätietoja

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
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. Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä asiaa käsittelevälle viranomaiselle. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valituksessa on ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
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/Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen lisää perusteluja.
Uuden vaatimuksen saa kuitenkin esittää vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen
määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (250 euroa).
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Pöytäkirja
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Liitetään pöytäkirjaan

