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Kunnanhallitus
Aika

21.12.2021 klo 16:30 - 18:28

Paikka

Merenlahden kenttäosuuskunnantalo, Orjainniementie 20 / Hybridikokous
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§
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§ 288
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Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Toimielinten pöytäkirjat
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi
saattaminen
Kunnanvaltuuston kokouksen 8.12.2021 päätösten
täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, aluevaalit 2022
Edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhdistyskokouksiin
toimikaudeksi 2022-2023
Sopimus rakennusoikeuden luovutuksesta ja korvaamisesta
Kokousaikataulu 1.1. - 30.6.2022
Omistajaohjauspyyntö, KOY Taipalsaaren asunnot
Valtuustoaloite / Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan
musiikkiopiston välinen sopimus taipalsaarelaisten lasten ja
nuorten opiskelusta musiikkiopistossa
Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 ja laajan
hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Viestittävät asiat / Kunnanjohtajan ajankohtaiset
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OSALLISTUJAT
Läsnä

Nimi
Turunen Jarmo
Taskila Sari
Laine Osmo
Haapamäki Turo
Kolhonen Sanna
Tiitto Marja
Voipio Iikko B.
Niiva Heikki

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja, esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Rehunen Kirsi
Kuuramaa Kari
Tuomela Satu
Poissa

Lisätiedot
Teams
Teams (esteellinen § 279)
(Esteellinen § 284)
Teams, §:t 274-279

Parta Heli
Koho Jarkko

Allekirjoitukset
Jarmo Turunen
puheenjohtaja

Satu Tuomela
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
274 - 289
Pöytäkirjan tarkastus

Taipalsaaren kunta (pvm)

Turo Haapamäki

Sanna Kolhonen

pöytäkirjantarkastaja §:t 274-278, 280-289 pöytäkirjantarkastaja §:t 274-283, 285-289

Marja Tiitto
pöytäkirjantarkastaja §:t 279, 284

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Taipalsaaren kunnan
verkkosivuilla alkaen 22.12.2021

Ptk tark.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kh 21.12.2021 § 274
131/00.02.01/2021
Esityslista on lähetetty hallintosäännön § 128 - 130 mukaisesti sähköisesti
16.12.2021 toimielimen jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan verkkosivuilla.
Kokous on päätetty pitää hallintosäännön 125 §:n mukaisena sähköisenä
hybridikokouksena, johon voi osallistua Teams-yhteyden avulla (sähköinen
kokous).
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokous keskeytettiin klo 16.31 - 16.52 kenttäosuuskunnantalon esittelyn
ajaksi. Esittelyn piti Esko Kähö.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kh 21.12.2021 § 275
166/00.02.01/2021
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen ja asetetaan
nähtäville kunnan verkkosivuille hallintosäännön 148 - 149 §:n mukaisesti
siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Pöytäkirjan
tarkastusvuorossa ovat Turo Haapamäki ja Sanna Kolhonen.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Turo Haapamäki ja Sanna Kolhonen.
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Toimielinten pöytäkirjat
Kh 21.12.2021 § 276
132/00.02.01/2021
Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi
Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnan
viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta
ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä,
lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta,
määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Oheismateriaali

1: Päätösluettelo teknisen lautakunnan pöytäkirjasta 9.12.2021
2: Päätösluettelo sivistyslautakunnan pöytäkirjasta 13.12.2021

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
Kh 21.12.2021 § 277
133/00.02.01/2021
Kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija
voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain
nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt
päätöksen.
Edelleen Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1.
2.
3.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä
asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös muun toimielimen alaisen
viranomaisen päättämän asian.
Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava
kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt,
ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika
lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.2.2020 § 36 päättänyt ilmoittaa, että
se ei tule jatkossa käyttämään otto-oikeuttaan viranhaltijoille delegoiduissa
henkilöstöasioissa, pois lukien henkilöstön rekrytointi vakituiseen palvelussuhteeseen.
Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan nettisivuilla kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Oheismateriaali

- Viranhaltijapäätökset ajalta 25.11. – 15.12.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kunnanvaltuuston kokouksen 8.12.2021 päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
Kh 21.12.2021 § 278
169/00.02.01/2021
Valmistelija

Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi
Kuntalain 39 §:n mukaisesti kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2021 käsitellyt seuraavat asiat:
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Sidonnaisuusrekisteri
Talousarvion 2021 tuloslaskelmaosan lisämäärärahat / vaalit
Talousarvion 2021 muutokset / investointiosan muutokset ja
lisämäärärahat / konsernipalvelut
Talousarvion 2021 muutokset / lisämäärärahat /
sivistyspalvelut
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen
turvaaminen / takaussitoumus
Talousarvio 2022 ja –suunnitelma 2023-2024
Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
Eronpyyntö varavaltuutetun tehtävästä / Erja Kittilä
Kokouksessa esille tulevat muut asiat
Valtuustoaloite / Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan
musiikkiopiston välinen sopimus taipalsaarelaisten lasten ja
nuorten opiskelusta musiikkiopistossa.
Kokouksen jälkeen on ilmennyt kokousasian 93 §:n osalta
menettelytapavirhe. Päätöksentekoon on osallistunut
esteellisiä henkilöitä. Kunnanhallitus ei voi tällöin laittaa
kyseistä pykälää toimeenpanoon. Jatkotoimista päätetään
toisessa pykälässä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Todettuaan, että valtuuston päätökset (85-92 ja 94-96 §) ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, eivätkä ylitä valtuuston toimivaltaa ja ovat
muutenkin lainmukaisia, päättää kunnanhallitus panna täytäntöön
kunnanvaltuuston kokouksessaan 8.12.2021 tekemät päätökset. Sen
sijaan päätöstä § 93 kunnanhallitus ei voi panna täytäntöön
selostusosassa ilmenevällä perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
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Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Kh 21.12.2021 § 279
270/00.02.10/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 4.8.2021 § 45 asettanut
keskusvaalilautakunnan valtuustokaudeksi 2021-2025.
Aluevaalien 2022 ehdokashakemusten jättöaika päättyi 14.12.2021.
Ehdolla on kolme taipalsaarelaista luottamushenkilöä, jotka on valittu
keskusvaalilautakuntaan varajäseniksi: Mari Hulkkonen (3. varajäsen),
Turo Haapamäki (4. varajäsen) sekä Juha-Pekka Heiskanen (6.
varajäsen).
Hallintolain 27-30 §:n esteellisyyssäännösten mukaan vaaleissa
ehdokkaina olevat eivät voi toimia keskusvaalilautakunnassa, joten
aluevaalien toimittamiseksi keskusvaalilautakuntaan tulee valita uusia
varajäseniä.
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä
väliaikaisia varajäseniä keskusvaalilautakuntaan, jos varajäsen on kuollut,
estynyt taikka esteellinen.
Oikeusministeriön vaalijohtajalta saadun tulkinnan mukaan tulee valita
kolme väliaikaista varajäsentä, jotka sijoitetaan sijaantulojärjestyksessä
valtuuston valitsemien varajäsenten jälkeen.

Oheismateriaali


Kunnanvaltuuston päätös 4.8.2021 § 45

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee selostusosassa ilmenevän selvityksen mukaisesti
kolme väliaikaista varajäsentä keskusvaalilautakuntaan, aluevaalien
toimittamisen ajaksi. Varajäsenet sijoittuvat sijaantulojärjestyksessä
valtuuston valitsemien varajäsenten jälkeen.

Päätös

Marja Tiitto esitti keskusvaalilautakuntaan 7. varajäseneksi Heikki
Tenhovirtaa, 8. varajäseneksi Sari Taskilaa ja 9. varajäseneksi Antero
Hiltusta. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjamerkintä:
Turo Haapamäki jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Marja Tiitto.
Iikko B. Voipio poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.12.
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, aluevaalit 2022
Kh 11.10.2021 § 231
270/00.02.10/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi
Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja kotimaan ennakkoäänestys toimitetaan
12. – 18.1.2022.
Aluevaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä hyvinvointialuelakia
(611/2021). Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin vaalilain
muutoksella (649/2021). Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain
23 §:ssä. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa
1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Voimassaoleva valtuuston hyväksymä äänestysaluejako on seuraava:
001
002
003
004

Kirkonkylä
Merenlahti
Vehkataipale
Kirjamoi

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa
ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.
Vaalilain 15 §:n mukaan kutakin äänestysaluetta varten valitaan
vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja
kotiäänestystä varten valitaan yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Aluevaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita,
jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa
siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Mikäli puolueet eivät nimeä
riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntaan, niin jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
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Aluevaalien ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai
varajäsenenä. Vaalitoimikunnan osalta jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi
olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen, ja näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa.
Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja
Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kh 02.11.2021 § 246
270/00.02.10/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi
Jatketaan asian käsittelyä.

Oheismateriaali


Kh päätös 22.1.2019 § 16; Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali,
eduskuntavaalit 2019

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja
Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus suoritti vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalin.
Kunnanhallitus päätti valita seuraavat henkilöt äänestysaluekohtaisiin
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Kunnanhallitus päätti täydentää
seuraavassa kokouksessa vaalilain mukaisen minimihenkilömäärän
täyttämistä vaalitoimikunnan 3. varajäsenen tehtävään (mies tasaarvotarkastelun täyttämiseksi).
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001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta:
Helena Uski, puheenjohtaja
Lasse Kähärä, varapj
Hanne Seppäläinen
Aure Niiva
Pekka Wallen
Varajäsenet:
1. Merja Wallen, 2. Ilkka Multaharju, 3. Taru Äyräväinen, 4. Anne Jänis.
002 Merenlahden äänestysalueen vaalilautakunta:
Paula Roni, puheenjohtaja
Mirja Talka, varapj
Jukka Vaittinen
Mika Nikkinen
Ilpo Mikkonen
Varajäsenet:
1. Reijo Telkkä, 2 .Terttu Talka, 3. Esko Kähö, 4. Antti Anttila.
003 Vehkataipaleen äänestysalueen vaalilautakunta:
Virpi Turkkila, pj
Juha Kankkunen, varapj
Marja Tiitto
Jussi Turkia
Leea Ohtamaa
Varajäsenet:.
1. Irmeli Lind, 2. Mirja Turkia, 3. Vilho Nissinen.
004 Kirjamoin äänestysalueen vaalilautakunta:
Marika Frilander, pj
Leo Peuha, varapj
Jaana Kuokka
Petri Kukko
Heidi Timperi
Varajäsenet:
1. Jenni Valtonen, 2. Johannes Moisio, 3. Sanna Kolhonen.
Vaalitoimikunta:
Terhi Hulkkonen, pj
Lasse Kähärä, varapj
Hilkka Mäkinen
Varajäsenet:
1. Liisa Kauppinen, 2. Virpi Turkkila, 3. täydennetään miesjäsen 30.11.
kokouksessa.
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Kh 30.11.2021 § 267
270/00.02.10/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus täydentää 2.11.2021 tekemäänsä päätöstä ja valitsee 3.
varajäsenen vaalitoimikuntaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kh 21.12.2021 § 280
270/00.02.10/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus täydentää 2.11.2021 tekemäänsä päätöstä ja valitsee 3.
varajäsenen vaalitoimikuntaan.
Lisäksi kunnanhallitus valitsee 4. varajäsenen Kirjamoin äänestysalueen
vaalilautakuntaan. Perusteluna, että kyseessä on suurin äänestysalue,
jossa käy eniten äänestäjiä. Näin ollen on syytä varautua siihen, että
vaalipäivän aikana tarvitaan useampien varajäsenten työpanosta.

Päätös

Sanna Kolhonen esitti vaalitoimikuntaan 3. varajäseneksi Kimmo
Kylämiestä.
Sari Taskila esitti Kirjamoin vaalilautakuntaan 4. varajäseneksi Joonas
Karppista ja 5. varajäseneksi Jasmin Normia.
Sanna Kolhonen esitti Kirkonkylän vaalilautakuntaan 5. varajäseneksi
Kimmo Kylämiestä.
Hyväksyttiin ehdotukset yksimielisesti.
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Edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhdistyskokouksiin toimikaudeksi 2022-2023
Kh 21.12.2021 § 281
286/00.02.01/2021
Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi
Aiemman päätöksen Kh 4.2.2020 § 23 mukaan edustajat yhtiö- ja
yhdistyskokouksiin toimikaudeksi 2020-2021 on nimetty seuraavasti:
1. Kunnan tytäryhtiöt (omistusosuus 100 %)
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot
kunnanjohtaja
Taipalsaaren Lämpö Oy
kunnanjohtaja
2. Osakkuusyhtiöt
As Oy Saimaanharjun Kuhatie
Saimaan Kuitu Oy

tekninen johtaja
kunnanjohtaja

3. Yksittäiset taloyhtiöt
As Oy Taipalsaaren Aurinkopuisto
As Oy Taipalsaaren Harjupuisto
As Oy Tarvehonkala
As Oy Taipalsaaren Kirkkomäki
Kiinteistö Oy Taipalsaaren Liikekeskus

kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja
tekninen johtaja

4. Muut yhtiöt
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Kuntien Tiera Oy
Sarastia Oy
Meidän IT ja Talous Oy
Saimaan Tukipalvelut Oy
Etelä-Karjalan Pesula Oy

tekninen johtaja
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja

5. Yhdistysten vuosikokoukset
Taipalsaaren Vanhustentaloyhdistys ry
Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistys ry
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
Saimaan Geopark ry

kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

Mikäli kunnan edustajana toimiva viranhaltija on esteellinen tai estynyt,
toimii kunnan edustajana tämän varahenkilö.
Kunnan hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus määrää määrää
konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja
osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon. Kunnan hallintosäännön 83 §:n
mukaan konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä
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yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja
tuloksellisuuden valvonnasta.
Yhtiökokouksessa tai vastaavassa vuosikokouksessa päätöksessä nimetty
viranhaltija tekee edustajana tarvittaessa esityksen henkilövalinnoista ko.
yhtiön tai yhteisön hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin ellei
kunnanhallituksessa ole toisin etukäteen päätetty.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee edustajat em. yhtiö- ja yhdistyskokouksiin
toimikaudeksi 2022-2023.
1. Kunnan tytäryhtiöt (omistusosuus 100 %)
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot
Taipalsaaren Lämpö Oy
2. Osakkuusyhtiöt
As Oy Saimaanharjun Kuhatie
Saimaan Kuitu Oy
3. Yksittäiset taloyhtiöt
As Oy Taipalsaaren Aurinkopuisto
As Oy Taipalsaaren Harjupuisto
As Oy Tarvehonkala
As Oy Taipalsaaren Kirkkomäki
Kiinteistö Oy Taipalsaaren Liikekeskus
4. Muut yhtiöt
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Kuntien Tiera Oy
Sarastia Oy
Meidän IT ja Talous Oy
Saimaan Tukipalvelut Oy
5. Yhdistysten vuosikokoukset
Taipalsaaren Vanhustentaloyhdistys ry
Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistys ry
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
Saimaan Geopark ry

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajat yhtiö- ja yhdistyskokouksiin toimikaudeksi
2022-2023 seuraavasti:
1. Kunnan tytäryhtiöt (omistusosuus 100 %)
Kiinteistö Oy Taipalsaaren asunnot
Taipalsaaren Lämpö Oy

Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja

2. Osakkuusyhtiöt
As Oy Saimaanharjun Kuhatie
Saimaan Kuitu Oy

Tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
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3. Yksittäiset taloyhtiöt
As Oy Taipalsaaren Aurinkopuisto
As Oy Taipalsaaren Harjupuisto
As Oy Tarvehonkala
As Oy Taipalsaaren Kirkkomäki
Kiinteistö Oy Taipalsaaren Liikekeskus

Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Tekninen johtaja

4. Muut yhtiöt
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Kuntien Tiera Oy
Sarastia Oy
Meidän IT ja Talous Oy
Saimaan Tukipalvelut Oy

Tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja
Hallintojohtaja

5. Yhdistysten vuosikokoukset
Taipalsaaren Vanhustentaloyhdistys ry
Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistys ry
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
Saimaan Geopark ry

Kunnanjohtaja
Tekninen johtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
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Sopimus rakennusoikeuden luovutuksesta ja korvaamisesta
Kh 21.12.2021 § 282
336/00.02.01/2021
Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Kunnalla on rakentamattomia lomarakennuspaikkoja Pienessä
Jänkäsalossa 3 kpl. Kiinnostus saaripaikkoihin ei ole ollut kovin suurta.
Suuren Jänkäsalon maanomistaja on tiedustellut mahdollisuutta lunastaa
kunnan rakennusoikeus tilalta 831-440-1-230 ja siirtää rakennusoikeus
käytettäväksi Suuressa Jänkäsalossa tilalla 831-442-2-176.
Kunnan maankäyttöinsinöörin mukaan vaadittava kaavamuutos on
toteuttamiskelpoinen.
Korvaussummaksi on neuvoteltu 31 000 €, joka on samaa hintatasoa
aiemmin tänä vuonna toteutetun Värrätsaaren siirron kanssa.
Tekninen toimi on valmistellut liitteen mukaisen sopimuksen, josta
ilmenevät tarkemmat sopimusehdot. Sopimus raukeaa automaattisesti,
mikäli laadittava kaavamuutos ei saavuta lainvoimaa.

Oheismateriaali


Sopimus rakennusoikeuden siirrosta ja rakennusoikeuden
korvaamisesta

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen rakennusoikeuden luovutuksesta ja
korvauksesta liitteen mukaisesti ja oikeuttaa teknisen johtajan
allekirjoittamaan sen kunnan puolesta. Sopimukseen voidaan tehdä ennen
allekirjoituksia vielä pieniä teknisiä yhteisesti sovittuja korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Kokousaikataulu 1.1. - 30.6.2022
Kh 21.12.2021 § 283
318/00.02.01/2021
Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi
Kunnanhallituksen ja -valtuuston alkuvuoden 2022 kokoukset esitetään
pidettäväksi seuraavasti:
Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

18.1.2022
26.1.2022
8.2.2022
16.2.2022
8.3.2022
16.3.2022
29.3.2022
27.4.2022
19.4.2022
10.5.2022
18.5.2022
31.5.2022
15.6.2022
21.6.2022
Yllä oleva esitys on johtoryhmän esitys kokousajoiksi ja se perustuu
vakiintuneisiin kokouspäiviin ja –rytmiin. Tämän jälkeen on ilmennyt
tarvetta, mm. alueellisten toimielinten kokousaikojen takia, muuttaa
kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousiltaa.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy kokousaikataulunsa alkuvuodeksi 2022.
Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää oman
aikataulunsa.
Mikäli jonain kokousajankohtana ei ole käsiteltäviä asioita, voidaan
kokouksen sijaan järjestää tarvittaessa iltakoulu tai seminaari.
Kunnanvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.
Päätös

Jarmo Turunen esitti, että kunnanhallituksen kokoukset siirretään tiistaista
maanantaille (poikkeuksena pääsiäisen jälkeinen kokous) ja
kunnanvaltuuston kokoukset siirretään keskiviikosta maanantaille. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanhallituksen kevätkauden 2022 kokoukset pidetään:
17.1.2022, 7.2.2022, 7.3.2022, 28.3.2022, 19.4.2022, 9.5.2022, 30.5.2022
ja 20.6.2022.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokoukset
pidetään:
24.1.2022, 14.2.2022, 14.3.2022, 25.4.2022, 16.5.2022 ja 13.6.2022.
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Omistajaohjauspyyntö, KOY Taipalsaaren asunnot
Kh 21.12.2021 § 284
306/00.02.01/2021
Valmistelija

Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 1417758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi
Kuhatie 2:ssa sijaitsevan asunto Oy Saimaanharju Kuhatien tilannetta on
käsitelty Taipalsaaren Asunnot Oy:n hallituksessa. Kunnan konserniyhtiö
pyytää omistajan näkemystä ratkaisumallille, joka ilmenee seuraavassa
käsittelytekstissä:
”Asunto Oy Saimaanharjun Kuhatiessä on seitsemän asuntoa. Kunnan 100
% omistama KOY Taipalsaaren asunnot omistaa kahden asunnon
hallintaan oikeuttavat osakkeet ja Taipalsaaren kunta omistaa yhden
asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Muiden huoneistojen omistus on
yksityishenkilöiden omistuksessa. Rakennus on asetettu asumiskieltoon.
KOY Taipalsaaren asunnoille on Kuhatien 2, A1 ja A2 osakkeen
ostamisesta 31.6.2016 aiheutunut kuluja 25 000 €. Huoneistoissa on
toiminut Taipalsaaren hammashoitola ja huoneistojen purku- ja
siivoustöistä on yhtiölle aiheutunut 5685,20 € kuluja.
KOY Taipalsaaren asunnoille on toimitettu 2 kpl tarjouksia osakkailta ostaa
Kuhatie 2 sijaitsevaa asuinhuoneistoa.
Asumisrakennus ei sovellu asuinkäyttöön ilman perusteellisia korjauksia.
Purkuavustuksia ei tämänhetkisten tietojen mukaan saa ARA:lta, koska ei
ole ARA-kohde. Alueen markkinahintoja ei voida verrata saatuihin
ostotarjouksiin, koska asumisrakennus on käyttökiellossa.
Tontin koko on 3790 m2. Tontilla olevan talousrakennuksen (autokatos ja
huoneistokohtaiset varastot 80 m2) arvoa on vaikea määritellä tässä
vaiheessa, kun ei ole tietoa mihin käyttötarkoitukseen tontti tulee.
Talousrakennus on rakennettu v 2014. Siihen ei ole kohdistunut
mikrobihaittoja.
KOY Taipalsaaren asunnot ja Taipalsaaren kunta pystyisi toimimaan
päätöksenteossa jatkossa itsenäisesti, mikäli omistus olisi Taipalsaaren
kunnan kanssa yhteinen. Osakehuoneistoilla ei ole yhtiölle rahallista arvoa
ellei kiinteistöyhtiö pysty lunastamaan kaikkia osakehuoneistoja
hallintaansa. Tontilla on vesiliittymä sekä sähköliittymä valmiina. Vaikka
autiosta kiinteistöstä ei aiheudu merkittäviä kulueriä, on silti riski ilkivallasta
sekä vastuukysymyksistä suuri.
Omistajaohjausta on aiemmin pyydetty kunnanhallitukselta osakkeiden
myyntiin. Saimaanharjun Kuhatien osakkaat ovat käyneet neuvotteluja
ostajien kanssa, mutta neuvottelut eivät ole johtaneet virallisiin
ostotarjouksiin.
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1.9.2021 käynnistyy Eksoten ja Taipalsaaren kunnan yhteinen hanke,
jonka toimenpiteenä toteutetaan selvitystyö, jossa kuvataan konkreettiset
toimenpide-ehdotukset Taipalsaaren kunnan alueiden ikäystävällisyyden
parantamiseksi ja ikääntyneen väestön asumisratkaisuiksi tulevaisuuteen.
Kohdealueina hankkeessa on Taipalsaaren asuinympäristöt Saimaanharju
- Konstu ja Kirkonkylän alueet.
Kunnassa tehdään ajankohtaisesti kaavoitusta, joten ikäystävällisten
toimenpiteiden huomiointi on ajallisesti oikea. Pitkän aikavälin
aikahorisonttina on selvityksessä kymmenen vuotta. Tontin 100 %
omistuksella, selvitystyön edetessä voitaisiin valmistella ja mahdollisesti
käynnistää konkreettisia jatkotoimenpiteitä. Tätä mahdollisuutta ei ole,
mikäli koko osakekantaa ei saada KOY Taipalsaaren asuntojen
omistukseen.
KOY Taipalsaaren asunnot pyytää kunnanhallitukselta omistajaohjausta
Asunto Oy Saimaanharjun Kuhatien yksityisten osakkeenomistajien
huoneistojen ostamiseen. Ostotarjous olisi kollektiivisesti ehdollinen siten,
että kaikkien Kuhatien yksityisosakkaiden tulee hyväksyä se yksimielisesti,
jotta kauppa toteutuu.
Kunnanhallitus on 11.9.2018 tehnyt Kuhatien tilanteeseen liittyen omistajan
ohjauspäätöksen, että kunta voi luovuttaa apporttina asunto nro 4 omistusja hallintaoikeuden KOY Taipalsaaren asunnoille. Päätettiin esittää
kunnanhallitukselle, että tämä luovutus toteutettaisiin samalla.
Lisäksi kunnanhallitus on 11.9.2018 tehnyt päätöksen, että kunta voi
luovuttaa apporttina määräalan n 500 m2- vieressä olevasta puistoalueesta
lisämaaksi, mikäli KOY saa 100 % omistuksen.”
Oheismateriaali


Ote KOY Taipalsaaren asunnot, hallituksen kokous 7/2021

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Asunnot Oy:n suunnitelman Asunto Oy
Saimaanharjun Kuhatien omistusjärjestelyistä selostusosan mukaisella
tavalla. Päätökset asunto nro 4:n ja määräalan luovutuksesta tehdään
erillisenä valtuustossa, jos suunnitellut kaupat yksityisten omistajien
kanssa toteutuvat.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Asunnot Oy:n suunnitelman selostusosan
mukaisella periaatteella, mutta ei hyväksy esitettyä kauppahintaa.
Päätökset asunto nro 4:n ja määräalan luovutuksesta tehdään erillisenä
valtuustossa, jos suunnitellut kaupat yksityisten omistajien kanssa
toteutuvat.
Pöytäkirjamerkintä:
Sanna Kolhonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.
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Marja Tiitto valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta.
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Valtuustoaloite / Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan musiikkiopiston välinen sopimus
taipalsaarelaisten lasten ja nuorten opiskelusta musiikkiopistossa
Kv 08.12.2021 § 96

Kunnanvaltuutettu Nina Ahola jätti Keskustan valtuustoryhmän puolesta
valtuustoaloitteen koskien taipalsaarelaisten lasten ja nuorten opiskelua
musiikkiopistossa.
Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä
Kh 21.12.2021 § 285
258/00.02.00/2021
Valmistelija

Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja
p. 040 141 7758
kari.kuuramaa@taipalsaari.fi

Oheismateriaali


Keskustan valtuustoryhmän aloite 8.12.2021

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan
valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 ja laajan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025
hyväksyminen
Kh 21.12.2021 § 286
337/00.02.00/2021
Valmistelija

Jenna Backman, hyvinvointiluotsi
p. 040 669 1007
jenna.backman@taipalsaari.fi
Laajan hyvinvointikertomuksen hyväksyminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on kansansairauksien
ennaltaehkäisy, toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien vähentäminen,
hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito, eriarvoisuuden vähentäminen ja
syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden lisääminen. Kuntalain
(17.3.1995/365/1§) ja terveydenhuoltolain (1326/2010/12§) mukaan
kunnan ja maakunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaan kuntia velvoitetaan
raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös
tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointiindikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä
hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion
laadinnassa.
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä
niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja
hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja
toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.
Hyvinvointikertomustyö jakaantuu raporttiosaan (osa 1), jossa kuvataan
hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan (osa 2), jossa on kuvattu
tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. (THL.)
Hyvinvointiraportti 2017-2021 (osa 1)
Hyvinvointikertomus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja
eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön
väline kuntien sekä maakuntien välillä. Kunnan on strategisessa
suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä
niitä tukevat toimenpiteet. Taipalsaaren hyvinvointikertomuksen ovat
laatineet eri hallinnonalojen asiantuntijat, eli hyvinvointityöryhmä yhdessä.
Hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoimaan sähköisen
hyvinvointi kertomuksen mukaiseen rakenteeseen.
Taipalsaaren hyvinvointisuunnittelu kytkeytyy vahvasti maakunnan HYTEtyöhön, joka toimii Eksoten johdolla. Maakunnallinen hyvinvointityöryhmä
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oli määritellyt 2017-2025 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen
painopistealueiksi:
terveelliset elämäntavat
mielen hyvinvointi
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
asukasosallisuus ja yhteistyö
viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus
työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys
Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Taipalsaaren hyvinvointisuunnitelman ovat olleet valmistelemassa eri
ikäryhmiä koskeva asiantuntijaryhmä. Poikkihallinnolliseen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen hyvinvointiryhmään kuuluvat kunnanhallituksen
edustaja, kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, hyvinvointiluotsi,
sivistyslautakunnanjäsen, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen,
nuorisovaltuuston edustaja, kirjaston, teknisen toimen, perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen edustajat, nuoriso-ohjaaja sekä Eksoten edustaja.
Hyvinvointiryhmä vastaa Taipalsaaren kunnan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen suunnitelman toteutumisesta ja raportoi näistä valtuustolle
vuosittain. Hyvinvointikertomustietojen kerääminen, hyvinvoinnin
kehittämispainopisteiden asettaminen sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden
seuranta tulee kytkeä normaalin toiminnan ja talouden sekä tiedolla
johtamisen prosesseihin ja aikatauluihin.
Eksote on yhdessä maakunnan kuntien kanssa päättänyt
hyvinvointisuunnitelmaan kolme pääpainopistettä vuosille 2021-2025:
Terveelliset elämäntavat
Mielen hyvinvointi
Työllisyyden edistäminen
Näiden lisäksi Taipalsaarella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä
ohjaa vammaispoliittisen ohjelman tavoitteet vuosille 2021-2025.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
1) Laajan hyvinvointiraportin 2017-2021 hyväksymistä, sekä
2) Laajan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 ja painopistealueiden
hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat
Kh 21.12.2021 § 287
112/00.02.01/2021
Valmistelija

Satu Tuomela, hallintosihteeri
p. 040 630 4838
satu.tuomela@taipalsaari.fi
Eksote
 Tiedote 15.12.2021; Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin
hallituksen päätökset 15.12.2021
 Tiedote 15.12.2021; Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela on
irtisanoutunut tehtävästään
 Tiedote 14.12.2021; Koronaepidemia pahenee edelleen koko
maassa – tilanteen tulevaisuus, voimakkuus ja terveydenhuollon
kantokyvyn riittävyys selviävät lähiviikkojen aikana
 Tiedote 14.12.2021; Eksoten hyvinvointiasemien toiminta joulun ja
vuodenvaihteen aikana
 Tiedote 10.12.2021; EKTURVA suosittelee - käytä maskia ja muista
laittaa käytetty maski roskiin!
 Tiedote 9.12.2021; Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari
Kuitto palkittiin Finlandia-talossa terveysalan vaikuttajana
 Tiedote 7.12.2021; Suomen koronaepidemia pahenee koko ajan ja
näin on käymässä myös Etelä-Karjalassa. Sisätiloissa pidettäviin
yleisötilaisuuksiin korkeintaan 50 henkilöä
 Tiedote 7.12.2021; Eksoten työhyvinvointikysely valmistunut –
työyhteisö voimavarana
 Tiedote 3.12.2021; Koronarokotuspiste Lappeenrannan
IsoKristiinassa avoinna sunnuntaina 5.12.
 Tiedote 2.12.2021; Tilannekuvaryhmä kokoontui 2.12. 21
ylimääräiseen kokoukseen
 Tiedote 2.12.2021; Koronarokotukset jatkuvat Etelä-Karjalassa.
Kolmansia koronarokotuksia annetaan niihin oikeutetuille henkilöille
kaikissa alueen kunnissa
 Tiedote 30.11.2021; Koronaepidemiatilanne on Etelä-Karjalassa
edelleen huonontunut sairaalakuormituksen kasvaessa –
elektiivisiä leikkauksia joudutaan perumaan
 Tiedote 26.11.2021; Eksote jakoi neljä henkilöstöpalkintoa vuonna
2021
 Hallituksen pöytäkirja 24.11.2021
Etelä-Karjalan liitto
 Tiedote 15.12.2021; Talouden tasapainotustoimet jatkuvat myös
ensi vuonna Etelä-Karjalan liitossa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 Päätös 10.12.2021; Tartuntatautilain 58 D:n mukainen päätös
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueille
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Päätös 3.12.2021; Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös EteläKarjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueille
Päätös 1.12.2021; Tartuntatautilain 16 §:n mukainen päätös
pakollisesta terveystarkastuksesta Etelä-Suomen
aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikoille

Imatran kaupunki
 Pöytäkirjanote kaupunginhallitus 29.11.2021 § 355; Etelä-Karjalan
Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusiminen
Kansallisarkisto
 Sähköposti 13.12.2021; Kansallisarkiston verkko- ja
sähköpostiosoitteet muuttuvat 20.1.2022
Kunnallinen työmarkkinalaitos
 Yleiskirje 13/2021; Matkakustannusten korvaukset 1.1.2022 lukien
Sosiaali- ja terveysministeriö
 Kirje 16.12.2021; Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet
matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on todettu
B.1.1.529 –koronavirusmuunnoksen leviämistä – täydennys
1.12.2021 annettuun ohjaukseen
Taipalsaaren kunta
 Henkilöstö- ja työnhyvinvointiohjelman väliraportti 12/2021
(kokouksessa)
Valtiovarainministeriö
 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan
ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen
vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 (aikaraja 24.1.2022)
Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Viestittävät asiat / kunnanjohtajan ajankohtaiset
Kh 21.12.2021 § 288
135/00.02.01/2021


Aluevaali-info 10.1.2022 klo 18.00. Striimattu lähetys Luumäeltä,
katsottavissa Länsi-Saimaan kuntien kotisivuilta.



Itärata-hanke etenee: TENT-verkkoinfrasuunnitelma, komitea
hyväksynyt. Investointi voi saada EU-rahaa.



LUT ja LAB saivat kehittämisrahaa. LUT:n yhteiskuntatieteellisen
tiedekunnan perustaminen ja opetusluvan hakeminen.
Opetusministeriön päätös, vuoden alussa selviää saako LUT
opetusluvan.



Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kävi Lappeenrannassa
lauantaina 18.12.2021. Kunnanjohtaja on tapaamisen yhteydessä
tiedottanut häntä myös Kutilan kanava -hankkeesta.



Talouden toteuma. Reilun miljoonan verran ylijäämää tulossa.
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Muut asiat
Kh 21.12.2021 § 289
136/00.02.01/2021
Sari Taskila toi Pitopalvelu Pekurisen jouluterveiset.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Pöytäkirja on 21.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 274, 275, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 279, 280, 281, 282, 283, 284
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle
oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Taipalsaaren kunnanhallitus
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
Sähköposti: kirjaamo@taipalsaari.fi
Pykälät: 279, 280, 281, 282, 283, 284
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö
HANKINTAOIKAISUOHJE

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

Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas
eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Pykälä:
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh: 029 564 2502
Faksi: 029 564 2501
Kunnallisvalitus,

Valitusaika 30 päivää

Pykälät:
Hallintovalitus,

Valitusaika 30 päivää

Pykälät:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valitusaika 14 päivää

Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n
mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja
muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on
vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan
vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom.).
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota
asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin)
katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260
euroa hallinto-oikeudessa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä
tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

