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IT-palveluiden tuottaminen Saimaan talous ja tieto Oy:n toimesta (liikkeen luovutus)
Kunnanvaltuuston päätösten 15.12.2011 laillisuus ja täytäntöönpano
Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite sadekatoksen rakentamisesta Kirjolan koululle
Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Taksilupakiintiön vahvistaminen - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen päätös
Viljelysmaan vuokraaminen
Kaupanvahvistajan ilmoitukset
Parikkalan kunnan maapoliittinen ohjelma
Teknisen johtajan viran täyttäminen – Viran aukijulistaminen
Yritysneuvojan ja maaseutupalvelusihteerin toimien täyttölupa
Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin Antti Asikainen tilalle
Laatokanportin ranta-asemakaava - Ranta-asemakaavan hyväksymiskäsittely
Päiväkodin rakentamissuunnittelun valmistelutyöryhmä - Työryhmän raportti
Päiväkodin rakentaminen - Suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan asettaminen
Etelä-Karjalan maakuntakaavan vahvistamispäätös
Parikkalan kunnan jäsenyys Keskipohjola –komiteaan - Keskipohjolan
jäsenyys
Valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
uusiminen - Valtioneuvoston asetus 15.12.2011
Vuoden 2012 valtionosuuspäätökset
Lisämaan ostotarjous – Eila ja Heimo Matikainen
Virka- ja työehtosopimusten 2012–2013 täytäntöönpano
Palkkahinnoittelun muutokset
Maatalouslomittajien palkkojen yhdenmukaistaminen
Pöytäkirjat ja muistiot
Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Ilmoitusasiat
Berg Ari
Anttonen Pekka
Kontiokorpi Paavo
Niiranen Kari
Tiilikainen-Kärpänen Terhi
Valkeapää Pirkko
Vilska Miia

puheenjohtaja, poistui § 16 käsittelyn jälkeen kello 16.20
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

10.01.2012
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Parikkalan kunta

Kokouksen
puheenjohtaja

Ari Berg

Pekka Anttonen, 7 §, 17–25 §

Muut saapuvilla olleet

Paakkinen Sakari
Hämäläinen Sakari
Koiso-Kanttila Pekka

kunnanvaltuuston puheenjohtaja, poistui
kokouksesta § 16 käsittelyn aikana klo
16.15
kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

Olander Hans
Laukkanen Marjatta

kunnanjohtaja, esittelijä
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Pirkko Valkeapää ja Miia Vilska.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja
Ari Berg

Pöytäkirjanpitäjä

Marjatta Laukkanen

Pekka Anttonen, 7 §, 17–25 §
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.

Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä

Parikkalassa 10.1.2012
Allekirjoitukset
Pirkko Valkeapää

Miia Vilska

Parikkalassa 11.1.2012
Ilmoitustaulunhoitaja

Marjatta Laukkanen

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Markku-Pekka Antikainen piti Etelä-Karjalan Kärki-LEADER
ry:stä ajankohtaiskatsauksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 1 §

Parikkalan kunta

Sivu
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IT-palveluiden tuottaminen Saimaan talous ja tieto Oy:n toimesta (liikkeen luovutus)
Khall 1 §

Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita Oy) kanssa on neuvoteltu ITpalvelujen tuottamisesta Parikkalan kunnalle. Palvelun siirtämiseen on
päädytty siksi, että tällä hetkellä kunnalla olisi ainakin yhden palvelimen
hankinta ja toisaalta siksi, että näin saadaan sijaisuusjärjestelyt tarkoituksenmukaisemmin hoidetuksi. Nykyisen atk-henkilöstön kanssa on
21.11. ja 14.12.2011 käyty yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut.
Henkilöstölle on esitetty valittavaksi seuraavat vaihtoehdot:
1. jää kunnan palvelukseen, kunta laskuttaa Saita Oy:ltä palkka- yms.
kulut toteutuneen mukaisesti, työnjohto-oikeus Saita Oy:llä, muutoin
henkilöstöasiat kunnalla, toimipaikka kunnan järjestämänä Parikkalassa
2. siirtyy Saita Oy:n palvelukseen vanhana työntekijänä (liikkeen luovutus).
Yhteistoimintalain mukaisissa neuvotteluissa, jotka on katsottu päättyneeksi 14.12.2011, henkilöstö ei ole suostunut kumpaankaan vaihtoehtoon, jolloin työnantajapuoli ilmoitti, että kunnanhallitukselle esitetään
vaihtoehtoa 2.
Luovutuksen ajankohdaksi on suunniteltu 1.3.2012. Luovutuksen syyt
ovat sijaisuuden järjestäminen ja se, että voidaan varmistaa toiminnan
haavoittumattomuus ilman, että kuntaan hankitaan uudet palvelimet.
Henkilöstö siirtyy vanhana työntekijänä.
Kunnalla on sopimus tietomaakunta eKarjalan kanssa tietoverkkopalvelujen toimittamisesta vuoteen 2014 saakka, joka on noin 40 000 euroa /
vuosi. Viime vuonna tehtyjen omistusjärjestelyjen kautta Saita Oy omistaa Tietomaakunta eKarjalasta 40 % ja kunnat 60 %, näin siitä on tullut
Saita Oy:n osakkuusyhtiö. Parikkalan kunta on osakkaana tietomaakunta eKarjalassa muiden Etelä-Karjalan kuntien tavoin (kh 17.5.2011 / 97
§). Lisäksi kunnalla on päätös Saita Oy:n osakkeen hankkimisesta
n. 1 300 euroa, joka oikeuttaa palvelun hankkimiseen ilman kilpailutusta.
Saita Oy:n toimitusjohtaja Olli Naukkarinen tulee esittelemään asiaa
kunnanhallitukselle, koska menettely edellyttää myös heidän osaltaan
tiettyjä juridisia toimenpiteitä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä selostetun menettelyn ja hyväksyy IT-asioiden tuottamisen Saimaan talous ja
tieto Oy:n toimesta liikkeen luovutuksena. Lisäksi kunnanhallitus päättää oikeuttaa viraston valmistelemaan em. ehdoilla sopimuksen Saita
Oy:n kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 1 §

Parikkalan kunta

Sivu
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Päätös: Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 2 §

Parikkalan kunta

Sivu
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Kunnanvaltuuston päätösten 15.12.2011 laillisuus ja täytäntöönpano
Khall 2 §
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
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 täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi (KuntaL 56 §).
Kunnanhallituksen on myös huolehdittava valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpanemisesta (KuntaL 23 §).
Kunnanvaltuusto on 15.12.2011 käsitellyt seuraavat asiat:
30 §
31 §

32 §
33 §

34 §
35 §

Maaseutuhallinnon uudistus
- tiedoksi Lappeenrannan kaupunki ja maaseutuelinkeinolautakunta
Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012–2014 taloussuunnitelma
- tiedoksi ja täytäntöönpantavaksi hallintokunnat
- tiedoksi tilintarkastaja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin talousarvio vuodelle 2012
ja Parikkalan kunnan palvelusopimus vuodelle 2012
Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta –
Rakennuslautakunta
- ote valitusosoituksin Jouni Pulkkinen ja Harri Rissanen
- tiedoksi rakennuslautakunta
Imatran kaupungin ympäristöyksikön johtosäännön päivittäminen
- tiedoksi Imatran seudun ympäristölautakunta
Muut mahdolliset esille tulevat asiat
- Sosialidemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen
koskien katoksen rakentamista Kirjolan koulun alakoululaisten
taksien odotuspaikalle

Kunnanvaltuuston pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville ja pöytäkirjaotteet asianosaisille annettu postin kuljetettavaksi 16.12.2011. Näin ollen yleinen valitusten jättöaika päättyy 16.1.2012 ja asianosaisten osalta
23.1.2012
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 15.12.2011 kokouksen päätösten osalta, etteivät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia, joten päätökset voidaan niiden lainvoimaisiksi tulon jälkeen panna täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 3 §

Parikkalan kunta

Sivu
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Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite sadekatoksen rakentamisesta Kirjolan koululle
Khall 3 §

Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander
puh. 044 7811 250, s-posti hans.olander@parikkala.fi
Parikkalan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston
kokouksessa 15.12.2011 seuraavan valtuustoaloitteen:
”Kirjolan alakoululaiset, jotka käyvät koulussa taksilla, joutuvat odottamaan kyytiä taivasalla. Sateisella kelillä vaatteet kastuvat, eikä ole mukava istua likomärkänä taksin kyytiin.
Demarien valtuustoryhmä tekee aloitteen, jotta tekninen toimi rakentaa
kevytmallisen katoksen odotuspaikalle. Lisäksi toivotaan että katos on
soveltuva pihan kokonaisilmeeseen.”
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja toimittaa sen tekniselle toimelle mahdollisia toimenpiteitä varten.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 4 §

Parikkalan kunta

Sivu
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Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
Khall 4 §

Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion 15.12.2011. Kunnanhallituksen on annettava lautakunnille ja muille viranomaisille talousarviosta tiedot sekä hyväksyttävä tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet.
Tiedoksi: Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje
Täytäntöönpano-ohje sisältää myös määräykset käyttösuunnitelmien
laatimisesta, jotka tulee palauttaa 15.2.2012 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheiset,
vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

19.09.2011 / 192 §
10.1.2012 / 5 §

Parikkalan kunta

Sivu

341
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Taksilupakiintiön vahvistaminen
Khall 192 § - Lausunnon antaminen
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kuntien lausuntoa 20.10.2011 mennessä alueen taksien riittävyydestä ja
esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta.
Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt valmisteilla oleva kiintiöpäätös
koskee vuoden 2012 taksilupia Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa.
Etelä-Suomen läänin taksilupakiintiön 2011 mukaan Parikkalassa on 20
lupaa, joista yksi esteettömälle taksille. Taksitiheys (= väestö / taksien
lukumäärä) Parikkalassa on 294, kun se Etelä-Karjalan alueella on 526.
Ely-keskus on pyytänyt myös lausunnon alueen takseilta ja asian johdosta on oltu yhteydessä Parikkalan taksiyhdistyksen puheenjohtajaan,
joka ilmoitti, että he ovat omassa lausunnossaan todenneet nykytilanteen riittäväksi. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että Parikkalan alueella on
tällä hetkellä 6 esteettömän kuljetuksen omaavaa taksia, mutta taksilupa on tavalliselle taksille.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että
Parikkalan kunnan alueelle vahvistetaan 19+1 taksilupaa vuodelle
2012.
Päätös: Hyväksyttiin.
Khall 5 § - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös
Kaakkois-Suomen Ely-keskus on 24.11.2011 päättänyt Parikkalan kunnan taksilupien enimmäismääräksi 20 (19+1), joka on sama kuin vuonna 2011.
Päätöksessä todetaan, että kysyntää vaikuttavissa tekijöissä ei ole
merkittäviä muutoksia. Tarjontatiedoissa keskimääräinen liikevaihto ja
ajokilometrit ovat nousseet. Kilometrituotto on 0,79, joka on selvästi sekä Etelä-Karjalan, että koko Kaakkois-Suomen keskiarvoa alhaisempi.
Tarjontatiedot on ajettu taksilupien enimmäismäärää suuremmalla lupamäärällä. Kunnan taksitiheys on suuri; 3,46 / 1000 as.
Näin ollen kysyntä- ja tarjoustietojen kehityksen perusteella taksilupien
enimmäismäärän muutokseen ei ole perusteita.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 5 §
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Ely-keskuksen
päätöksen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

04.10.2011 / 205 §
10.1.2012 / 6 §
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Sivu
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Viljelysmaan vuokraaminen
Khall 205 §
Valmistelija: hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Kunnan omistaman, Yhteislaidun 27:29 –tilalla olevan pellon vuokrasopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 lukien.
Kyseistä peltoa on pyytänyt vuokralle kaksi viljelijää. Maaseututoimen
päälliköltä saadun tiedon mukaan kummallakaan ei ole sellaista tilannetta, että peltopinta-alan riittämättömyys olisi esteenä jollekin tuelle
tms. Hän katsoo, että molemmat viljelijät ovat tasavertaisia saamaan
kyseisen pellon viljeltäväkseen.
Kumpaakaan ei voi syrjiä eikä suosia, joten ainoa tapa on ratkaista asia
arvalla. Virastossa suoritetun arvonnan (kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja,
hallintojohtaja) perusteella vuokraajaksi tuli Matti Sarhila.
Tiedoksi: Karttaote alueesta
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Yhteislaidun
RN:o 27:29 –tilasta 3,45 ha:n suuruisen pellon 1.1.2012 lukien viideksi
vuodeksi eli 31.12.2016 saakka Matti Sarhilalle 150 euroa / ha vuosivuokralla.
Päätös: Kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.
Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
Khall 6 §

Pellon vuokraamisesta on laitettu tiedote maaseututoimen lähettämän
kirjeen mukana viljelijöille niin, että vuokrauksesta kiinnostuneita on
pyydetty ottamaan yhteyttä vuoden loppuun mennessä.
Määräaikaan mennessä on 10 viljelijää ilmoittanut olevansa kiinnostunut vuokraamaan kyseessä olevan pellon viljelytarkoitusta varten.
Virastossa 3.1.2012 suoritetun arvonnan (kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja, hallintojohtaja) perusteella vuokraajaksi tuli Ari Tiainen
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Ari Tiaiselle
Yhteislaidun RN:o 27:29 – tilasta 3,45 ha:n suuruisen pellon 1.1.2012
lukien viideksi vuodeksi eli 31.12.2016 saakka 150 euroa / ha vuosivuokralla.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 7 §
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Kaupanvahvistajan ilmoitukset
Khall 7 §

Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Elokuun alusta 2005 voimaan tulleen etuostolain 5 §:n 1 mom. 3 kohdasta on poistettu valtion maiden erityisasema valtion ollessa myyjänä.
Etuostolain 6 §:n 2 momentissa on rajattu kuitenkin kunnan etuostooikeuden ulkopuolelle tilanteet, joissa kiinteistön myynti tapahtuu eduskunnan antamassa suostumuksessa nimetylle luovutuksen saajalle tai
sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai
julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten.
Etuosto-oikeutta voidaan edelleenkin käyttää vain maan hankkimiseksi
yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.
Tiedoksi: Kaupanvahvistajan ilmoitukset 28.11.2011 – 31.12.2011 ja
1.- 4.1.2012 yhteensä 22 kpl
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä kaupanvahvistajan ilmoitukset tiedoksi ja päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta.
Päätös: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg poistui esteellisenä
(asianosainen) kokouksesta tämän asia käsittelyn ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 8 §

Parikkalan kunta

Sivu
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Parikkalan kunnan maapoliittinen ohjelma
Khall 8 §

Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander
puh. 044 7811 250, s-posti hans.olander@parikkala.fi
Kunnanvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä asettanut kunnanhallituksen sitovaksi tavoitteeksi mm. maapoliittisen
ohjelman laatimisen.
Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee kunnan
maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelmalla luodaan linjaukset
kunnan maapolitiikan harjoittamiseen.
Maapoliittisessa ohjelmassa määritellään maapolitiikan strategiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja käytettävät maapoliittiset keinot. Tärkeitä
maapoliittisia tavoitteita ovat mm. hyvän yhdyskuntarakenteen turvaaminen, kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliittisessa ohjelmassa käsiteltäviä asioita ovat mm. maanhankinta, maankäyttösopimukset, tonttien
luovutusperiaatteet ja kaavojen toteuttamisen edistäminen.
Maapolitiikan linjauksissa paino on konkreettisilla toimenpideehdotuksilla, ts. mitä maapoliittisia toimenpiteitä Parikkalan kunnassa
on valmius käyttää.
Maapoliittinen ohjelma laaditaan mahdollisimman tiiviiksi ja ytimekkääksi. Työskentely painottuu tilaajan ja konsultin yhteisiin työkokouksiin ja
kuntapäättäjille järjestettävään workshopiin.
Vs. tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellään 12.12.2011 § 31 päättänyt tilata maapoliittisen ohjelman laadinnan konsultoinnin suorahankintana FCG Finnish Consulting Group Oy.ltä, joka toimi suunnittelijana
myös maankäytön kehityskuvatyössä. Tilaajan edustajina ohjelman
valmistelussa ovat kunnanjohtaja, va. tekninen johtaja ja rakennustarkastaja.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää maapoliittisen ohjelman laatimisen teknisen toimen ja FCG Oy:n sopiman aikataulun mukaisesti niin, että ohjelma voidaan käsitellä valtuustossa kesäkuussa 2012.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

10.1.2012 / 9 §
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Teknisen johtajan viran täyttäminen
Khall 9 § - Viran aukijulistaminen
Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander
puh. 044 7811 250, s-posti hans.olander@parikkala.fi
Kunnanjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 7 § / 20.12.2011 päättänyt
myöntää Antti Asikaiselle eron teknisen johtajan virasta 1.1.2012 lukien.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan toimialajohtajan valinnasta päättää
kunnanhallitus.
Teknisen johtajan hakuilmoitus julkaistaan osana yhteisilmoitusta, jolla
haetaan myös yritysneuvojaa ja maaseutupalvelusihteeriä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi vakituista täyttämistä varten siten, että viran hakuaika päättyy 3.2.2012.
Teknisen johtajan viran kelpoisuusehtona on teknillisen korkeakoulun
tai yliopiston rakennus- tai arkkitehtiosastolla suoritettu loppututkinto
sekä perehtyneisyys toimialaan tai teknillisen opiston rakennusosaston
tai yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinto tai vastaava AMK-tutkinto
sekä käytännön kokemus toimialalta.
Virkaan valittavalta edellytetään johtamistaitoa, hyvää yhteistyökykyä ja
kokonaisnäkemystä teknisen toimen kehittämisestä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Yritysneuvojan ja maaseutupalvelusihteerin toimien täyttölupa
Khall 10 §

Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn
puh. 044 7811 266, s-posti aune.ritola@parikkala.fi
Parikkalan kunnan talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaisesti
maaseututoimeen haetaan sisäisten henkilöstöjärjestelyjen vuoksi
vuonna 2012 maaseutupalvelusihteeriä vakituiseen työsuhteeseen.
Maaseutuyritysneuvoja on irtisanoutunut 1.1.2012 lukien. Virkasuhde oli
tarkoitus muuttaa toimeksi organisaatiomuutoksista johtuen, viran lakkauttamisesta päättää valtuusto erikseen. Lisäksi maaseutuyritysneuvojan nimike oli tarkoitus muuttaa vuodesta 2013 alkaen yritysneuvojaksi.
Hallintosäännön 36 §:n mukaan lautakunta päättää toimialueiden johtavassa asemassa olevan vakinaisen henkilöstön valinnasta.
Yritysneuvojan ja maaseutupalvelusihteerin hakuilmoitukset julkaistaan
osana yhteisilmoitusta, jolla haetaan myös teknistä johtajaa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvat yritysneuvojan ja maaseutupalvelusihteerin toimien täyttämiseen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin Antti Asikainen tilalle
Khall 11 §

Kunnanjohtaja on myöntänyt eron tekninen johtaja Antti Asikaiselle
1.1.2012 lukien. Antti Asikainen on ollut eri yhteisöissä kunnan edustajana. Lisäksi hän on useiden työryhmien ja / tai toimikuntien jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat 1.1.2012 lukien eri yhteisöihin ja toimikuntiin seuraavasti:
Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy
(hallituksen jäsen 2010–2012)
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt
Yksityistiet, joissa kunta osakkaana, varajäsen
Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunta,
varajäsen
Etelä-Karjalan hankintapalveluiden yhdyshenkilö
Simpelejärven-Kivijärven vesiensuojelu- ja kunnostushanke
Kuntien energiaohjelma KEO, kunnan yhteyshenkilö
Kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöryhmän jäsen
Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön
kunnostamisen ohjausryhmän jäsen

Aune Ritola-Grahn
Hans Olander
Heikki Määttänen
Marjatta Laukkanen
Marjatta Laukkanen
Heikki Määttänen
Heikki Varis
Heikki Määttänen
Heikki Varis

Lisäksi tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän, hyvinvointitiimin sekä
VSS-johtoryhmän ja riskienhallintaryhmän jäsen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Laatokanportin ranta-asemakaava
Tekn. ltk. 64 § - Ranta-asemakaavan hyväksymiskäsittely
Valmistelija: vs. tekninen johtaja Heikki Määttänen, p. 044 7811 220,
sp: heikki.maattanen@parikkala.fi
Laatokanportin ranta-asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä
23.9.2011 – 24.10.2011 välisenä aikana teknisessä toimistossa os. Petäjikönkatu 2.
Maanomistajilla ja kaikilla niillä, joiden oloihin kaavalla on vaikutusta, on
ollut mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävilläolo aikana.
Viranomaislausunnot on pyydetty Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta,
Kaakkois-Suomen rajavartiostolta, Etelä-Karjalan liitolta, Etelä-Karjalan
pelastuslaitokselta, Etelä-Karjalan museolta, ympäristölautakunnalta ja
Parikkalan rakennuslautakunnalta.
Lausunnot on toimitettu kaavoittajalle, joka on antanut niistä vastineen.
Kaavoittaja on toimittanut korjatun kaavaselostuksen sekä kaavakartan.
Tiedoksi: kaavoittajan vastine, kaavaselostus ja kaavakartta
Ranta-asemakaavaehdotukseen muistutuksien / lausuntojen johdosta
tehdyt muutokset on katsottu niin vähäiseksi, ettei uuteen nähtävilläpitoon ja lausuntokierrokseen ole katsottu olevan tarvetta.
Vs. teknisen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää 16.11.2011
päivätyn Laatokanportin ranta-asemakaavan kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Khall 12 §
Tiedoksi: Kaavoittajan vastine, kaavaselostus ja kaavakartta
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen
lautakunnan ehdotuksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
16.11.2011 päivätyn Laatokanportin ranta-asemakaavan oheisen liitteiden mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Päiväkodin rakentamissuunnittelun valmistelutyöryhmä
Khall 209 § - Edustajan nimeäminen työryhmään
Valmistelija sivistystoimen johtaja Irja Tuunanen
puh. 040 556 8765, s-posti: irja.tuunanen@parikkala.fi
Sivistyslautakunta on talousarviokäsittelyssä esittänyt uuden päiväkodin
rakentamisen aloittamista Parikkalan keskustaajamaan jo vuoden 2012
aikana.
Päiväkodin rakennuspaikan sijoittamiseen, tarvittavien tilojen ja muiden
perusselvitykseen liittyvien asioiden suunnitteluun kootaan rakentamisen toteuttamista valmisteleva työryhmä. Sivistyslautakunta nimesi
edustajakseen lautakunnan varapuheenjohtaja Sami Sinkkosen.
Päivähoitoa työryhmässä edustaa päivähoidon ohjaaja Annikka Saarikoski, päiväkodinjohtaja Sari Kokkonen sekä teknistä tointa kunnanrakennusmestari Heikki Varis. Työryhmän työskentelyyn osallistuu myös
sivistystoimenjohtaja Irja Tuunanen. Työryhmä voi käyttää apunaan tarvittavia asiantuntijoita.
Lautakunta on pyytänyt myös kunnanhallitusta nimeämään edustajansa.
Ensimmäinen palaveri on torstaina 6.10.2011 klo 15 sivistystoimistossa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan päiväkodin rakentamissuunnittelun valmistelutyöryhmään.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä päiväkodin rakentamissuunnittelun
valmistelutyöryhmään Miia Vilskan.
Khall 13 § - Työryhmän raportti
Tiedoksi: Hankeryhmän raportti 2.1.2012
Työryhmä on pitänyt uusien tilojen rakentamista parhaana vaihtoehtona. Kyseessä on kahden entisen päiväkodin, Satakielen ja Palokärjen,
yhdistäminen. Kunnalla ei ole osoittaa käyttöön soveltuvia vanhoja kunnostettavia tiloja eikä tiedossa ole myöskään yksityisellä puolella mahdollisia tiloja keskustassa. Sijaintipaikaksi työryhmä on esittänyt nykyisen päiväkodin, Pietarinkuja 1:n aluetta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä päiväkodin rakentamissuunnittelun valmistelutyöryhmän raportin tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Päiväkodin rakentaminen
Khall 14 § - Suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan asettaminen
Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander
Puh. 044 7811 250, s-posti hans.olander@parikkala.fi
Tämän vuoden talousarvioon on varattu 250 000 euron määräraha päiväkodin rakentamisen aloittamiseen.
Suunnittelun käynnistämiseksi on tarpeen nimetä suunnittelutoimikunta,
joka vastaa päiväkodin suunnittelusta ja joka jatkossa toimii myös rakentamistoimikuntana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä päiväkodin
suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan ja valita siihen seuraavat:
kunnanhallituksesta Ari Bergin, Kari Niirasen ja Miia Vilskan
teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajat Pekka
Paakkisen ja Tuija Arosen sekä
viranhaltijoista Hans Olanderin, Heikki Määttäsen, Irja Tuunasen ja
Sari Kokkosen
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että
- toimikunnassa valmistelijana toimii va. tekninen johtaja Heikki Määttänen
- toimikunta voi käyttää tarpeen mukaan asiantuntijoita.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Etelä-Karjalan maakuntakaavan vahvistamispäätös
Khall 15 §
Valmistelija kunnanjohtaja Hans Olander
Puh. 044 7811 250, s-posti hans.olander@parikkala.fi
Ympäristöministeriö on 21.12.2011 vahvistanut Etelä-Karjalan maakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet seuraavan 15–25 vuoden aikana. Maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava, joka korvaa Etelä-Karjalan vuonna 2001 vahvistetun
seutukaavan.
Päätöksessään ympäristöministeriö jätti vahvistamatta useita maakunnan kehityksen kannalta keskeisiä kohteita maakuntakaavassa. Vahvistamatta jätettiin mm. Lappeenrannan Lavolaan ja Selkäharjuun sekä
Parikkalan Koirniemeen maakuntakaavassa osoitetut vähittäiskaupan
suuryksikköjen merkinnät maakuntakaavan sisältövaatimusten ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisina.
Maakuntakaavapäätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta. Siltä osin, kun ympäristöministeriö on jättänyt maakuntakaavan vahvistamatta, muutosta voivat hakea ainoastaan maakunnan
liitto tai kunta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös: Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää merkitä ympäristöministeriön päätöksen maakuntakaavan vahvistamisesta tässä vaiheessa tiedoksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 16.15.
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Parikkalan kunnan jäsenyys Keskipohjola -komiteaan
Khall 16 § - Keskipohjolan jäsenyys
Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn
puh. 044 7811 266, s-posti aune.ritola@parikkala.fi
Parikkalan kunta osallistuu North East Cargo Link II –hankkeeseen,
jonka keskeinen toimija on ollut Keskipohjolan komitea. Keskipohjolakomitea on yhteistyöorganisaatio, johon kuuluvat keskisen Suomen,
Ruotsin ja Norjan alueet. Pohjoismaista raja-alueyhteistyötä on harjoitettu jo 30 vuotta.
Keskipohjola-komitean työn tavoitteena on edistää kestävää kehitystä
ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja kulttuuriperintöön sekä yhteiseen alueelliseen kehittämistahtoon
Keskipohjola-komitean toiminnan painopistealueet ovat seuraavat:
- innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen vahvistaminen,
- itä-länsi liikenneyhteyksien parantaminen,
- kulttuuri- ja elämyselinkeinojen edistäminen sekä
- ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittäminen.
Komitea on yhteistyön korkein päättävä elin ja koostuu alueiden luottamushenkilöistä. Jokaiselta jäsenalueelta on valittu edustaja komitean
johtoryhmään, jonka sihteerinä toimii kansliapäällikkö. Komitealla ja johtoryhmällä on tukenaan kansliahenkilöstö.
Komitea on kaivannut erityisesti itäsuomalaisia partnereita. Parikkalan
kunta voi hakea ns. tukipartneri -statusta, jolloin partnerimaksu on
12 500 SEK / v eli n. 1 400 €. Jäsenet ja partnerit voivat osallistua eri
työryhmien kokouksiin ja komitean kevät- ja syyskokouksiin. Jäsenet ja
partnerit maksavat itse edustajiensa matka- ym kulut.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea Keskipohjolan
komitean tukipartneri –statusta ja nimetä edustajakseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Bergin ja varalle kunnanjohtaja Hans Olanderin.
Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että puheenjohtaja Ari Berg poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 16.20. Puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Pekka Anttonen.
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Valtioneuvoston asetuksen saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista uusiminen
Khall 193 § - Lausunnon antaminen saaristokunnista ja saaristo-osista
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Voimassa oleva asetus saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista
(1179/2007) päättyy vuoden 2011 lopussa. Päätöksen mukaan maassa
on 8 saaristokuntaa ja 38 ns. saaristo-osakuntaa. Parikkalan kunta kuuluu asetuksen 2 §:n mukaan saaristo-osakuntiin. Asetus velvoittaa kuntia toimimaan saariston kehittämiseksi ja osallistumaan saaristojärjestelmän toimintaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kuntien lausuntoa a) halukkuudesta
jatkaa saaristokuntana tai saaristo-osakuntana ja b) mahdollisista muutostarpeista 31.10.2011 mennessä.
Ministeriön julkaisun `Ilman kiinteää tieyhteyttä olevat pysyvästi asutut
saaret` mukaan Parikkalasta on listattu Iso Kontiosaari ja Peltosaari.
Vapaa-ajan asumissaaria Parikkalassa on 70, joissa lomarakennuksia
yhteensä 201 kpl.
Todetaan, että Parikkalan valtionosuuksiin sisältyy n. 13 500 euroa
vuosittain saaristolisää.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta sisäasiainministeriölle lausuntonaan, että Parikkalan kunta haluaa jatkaa saaristoosakuntana nykymuodossa.
Päätös: Hyväksyttiin.
Khall 17 § - Valtioneuvoston asetus 15.12.2011
Valtioneuvosto on 15.12.2011 antanut asetuksen saaristokunnista ja
muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012–2015.
Asetuksen 2 § kohdan 5) mukaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
sovelletaan myös Parikkalan kunnassa (myös Korpijärvi-Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä ja Harmaitsaari).
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. valtioneuvoston asetuksen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Vuoden 2012 valtionosuuspäätökset
Khall 18 §

Valmistelija: hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
1) Valtionvarainministeriö on 29.12.2011 päättänyt kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2012.
Peruspalvelujen valtionosuus koostuu
- kunnan yleisen osan määräytymisperusteista
- kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista
- kunnan esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen laskennallisista kustannuksista
- kunnan taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteista ja
- erityisen harvaan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen lisäosista
Vuonna 2012 kunnan omarahoitusosuus em. palveluista on 3 001,49
euroa / asukas.
Kunnalle verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta myönnetään,
jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin
91,86 % kaikkien kuntien yhteenlasketuista laskennallisista verotuloista
jakamalla yhteenlasketulla asukasmäärällä.
2) Valtionvarainministeriö on 29.12.2011 päättänyt kuntien kotikuntakorvausten perusosista vuodelle 2012.
Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan kotikunnan esi- ja perusopetuksen
laskennallisten kustannusten perusteella. Nämä korvaukset ovat osa
valtionosuutta, mutta ne kirjataan sivistystoimen käyttötalouspuolelle.
Edellä olevilla valtionvarainministeriön päätöksillä on Parikkalan kunnalle
myönnetty valtionosuutta vuodelle 2012 yhteensä 15 631 597 euroa, joka sisältää verotulojen tasausta 3 861 798 euroa. Lisäksi Parikkalan
kunnalle on hyväksytty kotikuntakorvaustuloja 63 186 euroa ja -menoja
305 402 euroa.
Lisäksi em. valtionosuuden määrä sisältää elatustukisaatavia Parikkalan
kunnan osalta 14 294 euroa, joka ei ole valtionosuutta, vaan tuloerä
käytetään taseessa olevan elatustukisaatavan poistoon.
Valtionosuus suoritetaan kuukausittain yhtä suurina erinä viimeistään
kuukauden 11. päivä. Parikkalan kunnalle kuukausittainen tuloerä on
1 302 630 euroa.
Talousarvioon 2012 on valtionosuustuloja budjetoitu 15 726 300 euroa
ja kotikuntakorvaustuloja 69 077 euroa ja -menoja 384 184 euroa.
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Päätösten mukainen valtionosuus poikkeaa budjetoidusta vain vähäsen,
mikä johtuu siitä, että lopulliset yksikköhinnat on annettu vasta
22.12.2011, jolloin jo kunnan talousarvio on ollut hyväksytty.
Todetaan, että Kuntaliiton aiemmissa laskelmissa Parikkalan valtionosuudessa oli mukana 555 378 euron syrjäisyyslisä, joka määräytyy tietyn laskentakaavan mukaan, jossa indikaattorina ovat väestömäärä 25
km ja 50 km etäisyydellä kunnan väestöllisestä keskipisteestä. Laskentakaavan tulos pitää olla vähintään 0,50, mikäli syrjäisyyskriteeri täyttyy.
Parikkalassa tuo luku on 0,496317 ja ministeriön tulkinnan mukaan sitä
ei voi pyöristää. Normaalista pyöristyssäännöstä poikkeavuudesta ei ole
missään laissa säädetty, mutta asetuksessa on listattu kaikkien kuntien
em. pisteluvut ja Parikkala on ensimmäinen, joka on jäänyt ulkopuolelle.
Suomessa on kaksi kuntaa, joita em. pyöristyssääntö kohtelee ikävästi,
toinen on Reisjärvi.
Valtionosuuspäätökseen on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus kolmen
kuukauden kuluessa tiedoksisaannista.
Alustavasti Reisjärven kunnanjohtajan kanssa on keskusteltu myös
mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemisestä yhdessä.
Lisäksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos on 21.12.2011 antanut päätöksensä
1) lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden
maksamisesta vuonna 2012 Parikkalalle kunnalle lomituskustannuksia 3 161 508 euroa ja hallintokustannuksia 250 464,72 euroa
2) turkistuottajien lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden maksamisesta Parikkalan kunnalle 1 339,00 euroa.
Lomituspalveluista maksettava korvaus on kustannusperusteinen, joten
lopullinen korvaus oikaistaan todellisten kustannusten mukaiseksi.
Ennakot maksetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä, 284 446,64 euroa, viimeistään 11. päivänä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. päätökset
tiedoksi ja oikeuttaa viraston harkitsemaan mahdollisen oikaisuvaatimuksen tekemistä valtionvarainministeriön päätökseen syrjäisyyslisän
osalta.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Lisämaan ostotarjous – Eila ja Heimo Matikainen
Khall 19 §
Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
Eila ja Heimo Matikainen, os. Tuulimyllyntie 54, 59310 Särkisalmi, ovat
jättäneet lisämaan ostotarjouksen n. 1 300 m2:n suuruisesta määräalasta, joka rajoittuu heidän omistamaansa tilaan Likasiinkallio RN:o 5:184.
Tällä hetkellä kunnan tilan Rantapetala RN:o 5:189 raja menee niin, että
Matikaisten vanha navettarakennus on osin kunnan maan puolella. Heillä on tarkoitus rakentaa navetan päähän autotallia, mutteivät voi saa rakennuslupaa, koska eivät omista eivätkä hallitse maapohjaa kokonaisuudessaan. Alue on haja-asutusaluetta.
Heimo Matikainen on tarjonnut em. alueesta 1 000 euroa lisättynä puuston arvolla. Kunta on vuoden 2011 lopulla tehnyt alueella juuri hakkuut,
joten metsänhoitoyhdistyksen kanssa katsottiin, että puuston arvoksi voi
katsoa 500 euroa.
Tiedoksi: Karttaote alueesta
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Eila ja Heimo
Matikaiselle Parikkalan kunnan Mäntylahden kylässä sijaitsevasta Rantapetala RN:o 5:189 – nimisestä tilasta n. 1 300 m2:n suuruisen määräalan 1 500 euron kauppahinnalla.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Virka- ja työehtosopimusten 2012–2013 täytäntöönpano
Khall 20 §

Valmistelija henkilöstösihteeri Seija Seppänen
Puh. 0400 988 253, s-posti seija.seppanen@parikkala.fi
Kunta-alan uusilla virka- ja työehtosopimuksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 13.10.2011 raamisopimukseksi
Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. Kunta-alan virka- ja
työehtosopimukset ovat voimassa 1.1.2012–28.2.2014 ja koko sopimuskauden kustannusvaikutus on 4,46 %.
Neuvottelutuloksen yhteydessä hyväksyttiin merkittävä palvelussuhteen
ehtoja uudistava tekstipaketti, joten kaikilla sopimusaloilla ei ole käytettävissä paikallista järjestelyerää vuonna 2012. Kaikilla sopimusaloilla on
tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettava kertaerä, jonka suuruus kokoaikatyössä on 150 €. Edellytyksenä kertaerän maksamiselle
on keskeytymätön palvelussuhde ajalla 16.9.2011–16.12.2011 ja että
palvelussuhde samaan kuntaan on voimassa 10.1.2012. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkkaa tammikuulta.
Vuoden 2013 paikallisten järjestelyerien käytöstä annetaan ohjeita syksyllä 2013.
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
– yleiskorotus 1.1.2012 1,7 % ja keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,7 %
– yleiskorotus 1.2.2013 1,46 % ja paikallinen järjestelyerä 0,6 %
Sopimusratkaisussa on parannettu mm. määräaikaisten ja erilaisilla vapailla olevien työntekijöiden sekä määräaikaisen henkilöstön lomakorvauksia. Kunta-alan isät saivat kuusi palkallista isyysvapaapäivää. Ratkaisuun sisältyi myös palkkausrakenteen uudistus ja modernisointi.
Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan tilalle tulee työkokemuslisä. Tästä palkkarakenteen uudistuksesta hyötyvät työuransa alkuvaiheessa olevat työntekijät. Myös luottamusmieskorvauksia sovittiin korotettavaksi vuoden 2012 alusta lukien.
Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus (OVTES)
– yleiskorotus 1.1.2012 1,6 % ja keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,8 %
– yleiskorotus 1.2.2013 1,36 %, keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,4 %
ja paikallinen järjestelyerä 0,3 %
Keskitetyt palkantarkistukset kohdistuvat pääosin lukioiden opettajiin ja
peruskoulussa luokanvalvojapalkkion yhdenmukaistamiseen ja ulottamiseen vuosiluokan kuusi luokanopettajille. Lisäksi opetushenkilöstön
vuosisidonnaisen osan painoarvoa vähennetään siirtämällä korotusta
peruspalkkaan. Vuonna 2013 toteutetaan keskitetysti II kalleusluokan
lähentämistä I kalleusluokkaan ja KVTES:sta johtuvat tekstimuutokset.
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Teknisten sopimus (TS)
– yleiskorotus 1.2.2012 1,7 %, keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,3 %
ja paikallinen järjestelyerä 0,4 %
– yleiskorotus 1.2.2013 1,46 % ja paikallinen järjestelyerä 0,6 %
Teknisten sopimuksen palkkausluvussa on korostettu palkkausjärjestelmien kehittämistä niin, että järjestelmät on pantava täytäntöön ainakin tietyllä minimitasolla. Määräykset eivät kuitenkaan edellytä toimivien
palkkausjärjestelmien uudelleenarviointia. Sopimuskauden alusta on
tarkistettu myös minimipalkkoja. Tarkistukset koostuvat yleiskorotuksesta, ammattialalisän osittaisesta siirrosta tehtäväkohtaiseen palkkaan
ja alarajan tarkistuksista. Ammattialalisää on pienennetty yhdellä prosenttiyksiköllä ja se on kompensoitu tehtäväkohtaisessa palkassa.
KVTES:n heijastuksina ovat vuosilomamääräysten muutokset ja isyysloman palkallisuus.
Kunnallinen tuntipalkkaisten työehtosopimus (TTES)
– yleiskorotus 1.1.2012 1,7 % ja keskitetysti käytetty järjestelyerä 0,7 %
– yleiskorotus 1.2.2013 1,46 % ja paikallinen järjestelyerä 0,6 %
Korotukset kohdistuvat perustuntipalkkoihin ja henkilökohtaiseen lisään
sekä työkokemus- ja työolosuhdelisiin. Palkallinen isyysloma toteutuu
samassa laajuudessa kuin muillakin sopimusaloilla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä täytäntöönpantavaksi 24.11.2011 allekirjoitetut virka- ja työehtosopimukset 2012–
2013.
Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Teknisten sopimusalan
paikallisen järjestelyerän käytöstä päätetään myöhemmin erikseen järjestöneuvottelujen jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Palkkahinnoittelun muutokset
Khall 21 §

Valmistelija henkilöstösihteeri Seija Seppänen
Puh. 0400 988253, s-posti seija.seppanen@parikkala.fi
Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpanon yhteydessä 1.5.2011 (kh.
14.6.2011) on KVTES:n tehtäväkohtaisen palkkojen vaativuuskoreihin
hyväksytty määräaikainen kori:
-

koulunkäyntiavustaja, 05KOU010, uusi määräaikainen kori ajalle
1.5.–31.12.2011, tehtävien ja tehtävänimikkeen selvittely

Taloussuunnitelmassa 2012–2014 on hyväksytty nimikemuutos: koulunkäyntiavustajan tehtävänimike muutetaan tietotekniikkatukihenkilön
nimikkeeksi, koska pääosa tehtävistä koostuu nykyisin atk-tehtävistä,
video- ja opetuslaitteistojen tekniikan toimivuudesta vastaamisesta sekä
av-laitteiden kunnossapidosta ja käytön opastuksesta. Muutoksen johdosta sovellettava palkkahinnoittelukohta on 01ATK030 ja tämän kohdan vaativuuskorien numerointi muuttuu.
Edelleen taloussuunnitelmassa 2012–2014 on hyväksytty uusi maaseutupalvelusihteerin toimi. Toimen tehtävien vaativuus on arvioitu toimistoalan palkkaryhmästä, hinnoittelukohdasta 01TOI010 kori III.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä KVTES:n
tehtäväkohtaisten palkkojen vaativuuskorien muutokset 1.1.2012 seuraavasti:
Käyttö- ja tukitehtävät / 01 ATK030
1.1.2012
1796,70 (peruspalkka)
I kori (uusi): Koulutoimen tietotekniikkatukihenkilön
tehtävät, yhdistelmätehtävä
1.1.2012
2 047,97
II kori (entinen kori I, numerointi muuttuu): atk-asioiden tietämystä ja
valmiuksia tehdä atk-käyttö- ja tukitehtäviä, tietoturvan hallinta
1.1.2012
2 214,94
Toimistoala
Palkkaryhmä 1 / 01TOI010
Tekstimuutos:
III kori: vastuu ja itsenäisyys II korin tehtäviä suuremmat: palkkakirjanpitäjä, kirjanpitäjä, koulusihteeri, maaseutupalvelusihteeri
1.1.2012
2 214,94
Päätös: Hyväksyttiin.
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Maatalouslomittajien palkkojen yhdenmukaistaminen
Khall 135 §

Valmistelija henkilöstösihteeri Seija Seppänen
Puh. 0400 988 253, s-posti seija.seppanen@parikkala.fi
Kerimäen lomituspalveluyksikkö on siirtynyt Parikkalan kunnan palvelukseen 1.1.2011 alkaen. Luovutuksessa on noudatettu työsopimuksen
liikkeen luovutuksen periaatteita, jolloin palvelussuhteen ehdot, mm.
palkka ja vuosilomaoikeus säilyvät entisinä.
Palkkausjärjestelmät on yhteen sovitettava ja tehtäväkohtaisen palkkojen taso määräytyy valitun palkkausjärjestelmän ja sen mukaisen tehtävien vaativuusarvioinnin perusteella.
Tavoitteena on
- tasapuolinen palkka saman vaativuustason tehtävissä
- yhdenmukaistaa tehtäväkohtaiset palkat asteittain ja suunnitelmallisesti.
Tiedoksi: 1) Työmarkkinalaitoksen esimerkki tehtäväkohtaisten palkkojen yhtenäistämisestä 2) Ammattitaitokyselylomake
Henkilöstöjärjestöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että
kaikkien maatalouslomittajien kanssa käydään kehityskeskustelut ja
tehtäväkohtaiset palkat määritellään liitteenä olevan ammattitaitokyselyn perusteella tehtäväkohtaisten palkkojen koreihin.
Mikäli tehtäväkohtaisissa palkoissa on eroja:
- Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin liitteenä olevien perusteiden mukaan määritelty uusi palkka, nostetaan palkka asteittain ja suunnitelmallisesti.
- Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin liitteenä olevien perusteiden mukaan määritelty uusi palkka, palkka säilyy ennallaan ja palkkaero supistuu tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksissa.
Tehtäväkohtaiset palkat selvitetään 31.10.2011 mennessä, jonka jälkeen on tiedossa tehtäväkohtaisten palkkojen taso ja voidaan arvioida
palkkojen yhtenäistämisen edellyttämä euromäärä. Yhtenäistäminen
voidaan toteuttaa 1.11.2011 tai aloittaa 1.11.2011 ja toteuttaa vuoden
2012 aikana. Yhtenäistämisen vaatiman euromäärän selvittyä aikataululle haetaan Melan hyväksyminen, jotta palkkakustannuksiin saadaan
valtion korvaus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä maatalouslomittajien palkkojen yhtenäistämisen selostuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Ammattitaitokyselyjen ja arviointien perusteella lomituspalveluhenkilöstön tehtäväkohtaiset palkat ja vaativuuskorit on tarkistettu. Kerimäeltä
siirtyneitä on 25 lomittajaa. Tehtäväkohtaiset palkat
- korottuvat kuuden henkilön osalta
- 16 henkilön osalta jäädytetään ja palkkaero supistuu tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksissa
- jäävät ennalleen yhden henkilön osalta
- tässä vaiheessa jää arvioimatta 2 henkilön osalta (työvapaalla).
Jo aikaisemmin kunnan palveluksessa olleiden lomittajien arviointien tuloksena viisi henkilöä sijoitettiin aikaisempaa vaativampaan luokkaan ja
yhden henkilön osalta vaativuusluokan alentamista koskeva selvitys on
kesken.
Lomituspalveluohjaajien tehtäväkohtaiset palkat on yhdenmukaistettu ja
tarkistettu 1.5.2011 KVTES:n palkkojen tarkistamisen yhteydessä.
Mela on 13.12.2011 ilmoittanut, että lomittajien palkkojen yhdenmukaistamisesta 1.11.2011 aiheutuva kuukausipalkkojen korotus oikeuttaa
valtion korvaukseen.
Liite nro 1: Maatalouslomittajien vaativuuskoreihin sijoittuminen
1.11.2011
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa maatalouslomittajien palkkojen yhdenmukaistamisen 1.11.2011 alkaen liitteen
mukaisesti. Toimialajohtaja vahvistaa vaativuusarviointien perusteella
työvapaalla olevien tai muusta syystä keskeneräisten osalta tehtäväkohtaiset palkat erikseen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liite nro 1.
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Pöytäkirjat ja muistiot
Khall 23 §

1. Toimielinten pöytäkirjat:
- Keskusvaalilautakunta 1.12.2011
- Tekninen lautakunta 20.12.2011
2. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
Kunnanjohtaja:
- 6 § / 30.11.2011, Parikkalan kunnan vaakunan käyttöä koskeva
anomus
- 7 § / 20.12.2011, Eron myöntäminen Antti Asikaiselle teknisen johtajan virasta
- 8 § / 21.12.2011, Teknisen johtajan viran väliaikaisen hoitajan nimeäminen
Hallintojohtaja:
- 28 § / 12.12.2011, Joulukorttirahojen kohdentaminen
Elinkeinojohtaja:
- 16 § / 28.11.2011, Kirjavalan kanavan melontareitin raivaus
- 17 § / 29.11.2011, Kalusteiden tilaaminen lomitushallintoon ja yritysneuvojalle
- 18 § / 5.12.2011, Korvauksen maksaminen yrittäjä Kimmo Kautoselle maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta
- 19 § / 7.12.2011, Niukkalan, Papinniemen ja Parikkalan infotaulujen
tilaaminen Niukkalan ja Papinniemen infotauluihin
- 20 § / 14.12.2011, Korvauksen maksaminen Maaret BergTynkkyselle ja Jarno Tynkkyselle maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta
Henkilöstösihteeri
- 1 § / 2.1.2012, Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
- 2 § /2.1.2012, Henkilökunnan ateriakorvausten vahvistaminen
Muiden hallintokuntien viranhaltijat:
- tekninen johtaja 31 - 32 §
- sivistystoimenjohtaja 255, 270 §, 1 §
- Kirjolan koulun rehtori, 212–213, 215–225 §, 1 §, 1 §
- tekninen johtaja, 30 §
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Tiedoksiannot kunnanhallitukselle
Khall 24 §
Kunnanvaltuuston 17.12.2009 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti
omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus.
1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot:
2. Muut tiedoksiannot:
- hallintojohtaja raportoi Eksoten palvelu- ja teknisille johtajille järjestettyä infotilaisuutta koskien ikäihmisten palvelujen palveluuudistusta ja toimitilaratkaisuja
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tiedoksiannot tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Khall 25 §

Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen
Puh. 044 7811 251, s-posti marjatta.laukkanen@parikkala.fi
1. Einkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- marraskuun työttömyystilasto:
Koko maa
Ely-keskus
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Imatran Seutu
Parikkala
– henkilöt
– alle 25 v. henkilöitä
– yli vuoden työttömiä henk.
– avoimet työpaikat
– työvoima
-

11/2011 10/2011 11/2010
8,6
11,9
8,8
11,5
12,4
12,0
11,6
12,1
12,1
10,9
11,9
11,4
11,8
12,8
12,2
10,0
12,9
10,4
241
316
251
20
16
17
56
71
58
14
6
12
2
403
2
445
2 403

7.12.2011, Avustushakemukset liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin vuodelle 2012
9.12.2011, Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman esitykset vuosille 2013–2016 sekä vuoden 2012 valtionavustuksia koskevat hakemukset
9.12.2011, Ohjeet vuosiksi 2013–2016 tehtäviä oppilaitosten perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2012 valtionavustushakemuksia
varten
20.12.2011, Hanketarkastusraportti, Parikkalan pohjoisen matkailualueen vetovoimainvestoinnit

2. Verohallinto
- verotilitykset joulukuu 2011; talousarviototeutuma vuodelta 2011
96,1 % (tulovero 97,2, yhteisövero 87,4 ja kiinteistövero 94,6)
1. Pöytäkirjat ja esityslistat / kokouskutsut
- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymähallitus,
pöytäkirjat 18.11.2011 ja 14.12.2011 sekä –valtuusto, esityslista
14.12.2011
- Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjat 28.11.2011
20.12.2011
- Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hallituksen kokouskutsu
15.12.2011
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymävaltuusto, pöytäkirja 15.12.2011
- Itä-Savon koulutuskuntayhtymävaltuusto, pöytäkirja 1.12.2011 ja –
hallitus, esityslista 15.12.2011
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Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja 15.11.2011
ote 44 §, pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma vuodelle
2012
ote 48 §, nuohousyksikön hinnan määrääminen
Etelä-Karjalan maakuntaliitto, hallituksen esityslista 20.12.2011

2. Kuntaliitto
25.11.2011, Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta
30.11.2011, Jätehuollon päätöksentekoa tehostetaan – Kuntaliitto
tukee kuntia valmistelussa
30.11.2011, Kunta voi hakea velkasaatavaansa internetin kautta
7.12.2011, Jopa 80 prosenttia hoitajista ja siivoojista siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä
15.12.2011, Paras-hanke tuotti 59 kuntaliitosta ja 100 kuntaa vähemmän, rakenneuudistukset eivät tuo pikavoittoja, hyödyt näkyvät
asteittain muutaman vuoden jälkeen
16.12.1011, Vesilaki uudistuu
16.12.2011, Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin 1.1.2012
19.12.2011, Paras-hanke eheytti mutta myös etäännytti sosiaali- ja
terveyspalveluja
20.12.2011, Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen
21.12.2011, Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012
3. Aluehallintovirasto
22.11.2011, Etelä-Suomen aluehallintoviraston lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kuntaseurantakysely 2011
13.12.2011, Perustoimeentulotuen valtionosuusennakot 2012
16.12.2011, Kaakko 2011 valmiusharjoituksen harjoitusraportti
6. Valtionkonttori
- Valtion perintöasiat, perillisittä kuolleiden jäämistöt –esite
- Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen – esite
7. Valtiovarainministeriö
- Julkisen hallinnon metatietopalvelun esiselvityshanke
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle 2011
- Hanketarkastusraportti 27.10.2011, Parikkalan pohjoisen matkailualueen vetovoimainvestoinnit
ei huomautettavaa, ei tukikelvottomia kustannuksia, menot yhteensä 59 152,99 €, josta valtion ja EU:n osuus 69 % eli 39 721
€
- VM uutiskirje, kunta-asiat, Kuntauudistuksen aluekierros käynnistyy
helmikuussa Pohjois-Karjalasta
Etelä-Karjalassa 15.2.2012 Lappeenrannassa
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8. Kuntatyönantaja
- 14.12.2011, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2012–2013
- 14.12.2011, Suomen konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen
ehdot 1.1.2012 lukien
- 19.12.2011, Henkilöstöjohtamisen –verkosto
- 19.12.2011, Kunta-alan tuloksellisuuskampanja ja aluetilaisuudet
- 19.12.2011, Matkakustannusten korvaukset 1.1.2012 lukien
- 21.12.2011, Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–
2013 palkkausluvuissa tapahtuneita muutoksia
9. Opetushallitus
- 1.12.2011, Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitykset vuosille 2012–2015
- 16.12.2011, Päätös valtionavustusasiassa, koulun kerhotoiminnan
kehittäminen, myönnetty jatkoaika 30.6.2012 saakka
10. Sisäasiainministeriön määräys 7.12.2011, Hätäkeskusten sijaintipaikkakunnat – Itä- ja Kaakkois-suomi: Kuopio
11. Terveyden ja hyvintointilaitos, Sosiaaliset näkökulmat julkisissa
hankinnoissa
12. Keva
- 12.12.2011, Eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärä vuodelle
2012
- 13.12.2011, KuEl-maksut, Työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan
- 28.12.2011, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto
13. Kaakkois-Suomen maistraatin tiedote; Kymenlaakson ja Lappeenrannan maistraattien toiminnot yhdistyvät 1.1.2012 KaakkoisSuomen maistraatiksi
14. Parikkalan kunnan liittymissopimus Kuntien Energiaohjelma Motivaan (KEO)
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.
Pykälät: 2 – 3, 5, 7, 12- 13, 15, 17, 20 -25

KuntaL 89 §:n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea
muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan ”oikaisuvaatimusohjeet”.
HLL13 §:n ja 15 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6,
59100 Parikkala, kunta@parikkala.fi
Pykälät: 1, 4, 6, 8 -11, 14, 16, 18, 19
Valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa KuntaL 92 §:n mukaan 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.
Valitusviranomaiset
1) Kouvolan hallinto-oikeus, Kauppalankatu 43 C / PL 401,
45100 Kouvola
– Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
– Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät:
2) Markkinaoikeus, Erottajankatu 1 – 3, 5 krs / PL 118, 00131 HELSINKI
– Valitusaika 14 pv, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

