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Nimi
Rissanen Sanna
Tolvanen Mauri
Karttunen Tero
Kontkanen Heikki
Koppinen Kirsi
Kuittinen Tero
Pakarinen Tuula
Tikka Tiina

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Kosonen Juha

valtuuston 1.
varapuheenjohtaja
valtuuston 2.
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
hallintopäällikkö

Kivivuori Marja-Leena
Mikkanen Hannele
Sarkkinen Terttu
Poissa

Kaskiniemi Mikko
Reijonen Eero
Hämäläinen Pellervo
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jäsen
valtuuston
puheenjohtaja
talousjohtaja

Allekirjoitukset
Sanna Rissanen
puheenjohtaja

Terttu Sarkkinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

248 - 259

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Tarkastusaika 8.11.2021
Kirsi Koppinen
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Pakarinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on viety nähtäville 8.11.2021 kunnan verkkosivuille.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 248

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 249

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Seuraavana tarkastusvuorossa ovat
Kirsi Koppinen ja Tuula Pakarinen.

Päätös

Valittiin Kirsi Koppinen ja Tuula Pakarinen.
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Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 250
Liperin kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnan
hallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen
puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Puheenjohtajan ollessa estynyt
varapuheenjohtaja voi tehdä ottopäätöksen. Vastaavasti esittelijän ollessa
estynyt esittelijän sijainen voi tehdä ottopäätöksen. Asia voidaan kuntalain
92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta
lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan
lisäksi lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 27 §:n mukaan kunnan
viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta
ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen ja
lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika
lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.
Seuraavat pöytäkirjat ja muistiot ilmoitetaan kunnanhallitukselle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liperin kirkonkylän koulun 3. työmaakokous 6.9.2021,
pöytäkirja.
Liperin kirkonkylän koulun 4. työmaakokous 4.10.2021,
pöytäkirja.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen poliittisen
seurantaryhmän 2. työkokous 15.10.2021, muistio
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
21.10.2021, pöytäkirja.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitus
25.10.2021, pöytäkirja.
Vammaisneuvosto 28.10.2021, pöytäkirja sekä
toimintasuunnitelma.
Ylämyllyn teollisuusalueen kadun nro 4 Lastikujan
kunnallistekniikan rakentaminen v. 2019 2-vuoden
takuutarkastus 28.10.2021, pöytäkirja.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
2.11.2021, pöytäkirja.

Seuraava asia ilmoitetaan kunnanhallitukselle:
1.

Kuulutus: Itä-Suomen hallinto-oikeuden 14.10.2021 päätös
21/0305/2 (diaarinumero 02168/20/2207) kunnallisvalituksen tutkimatta jättämisestä Liperin kunnanhallituksen
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päätökseen 26.10.2020 § 169. Kuulutus on ollut nähtävillä
kunnan verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla päätös liitteenä
21.10.2021-23.11.2021 (kuulutuksen sekä päätöksen voi
lukea painamalla tästä).
Yksihenkilöisten viranomaisten päätökset 01.10.2021–31.10.2021
Kunnanjohtaja
–henkilöstöpäätökset (populus) §:t 57-64
Talousjohtaja
–henkilöstöpäätökset (populus) §:t 146-176
–poistopäätös § 2
Hallintopäällikkö
–henkilöstöpäätökset (populus) §:t 92-113
Henkilöstöpäällikkö
–henkilöstöpäätökset (populus) §:t 196-227
–palkkio- tai lisäpäätös, virkasuhde § 3
–palkkio- tai lisäpäätös, työsuhde §:t 2-5
–työllistämisen kuntalisäpäätös §:t 18-19
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedokseen ja päättää, ettei niitä oteta
kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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Ajankohtaiset ja ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 251

1. Siun soten toteumaennuste 1-9/2021 ja maksuosuus 2022
2. Talousarviovalmistelu 2022
3. BJOE: Harri Palviainen ja Mika Hyttinen klo 18
4. Hyvinvointialueen tukipalvelut
5. Tehostetun palveluasumisen yksikön rahoitusratkaisu ARA
6. Virka- ja tehtäväjärjestelyt
7. Maaseututalon tilajärjestelyt
8. Pärnävaaran info ja keskustelutilaisuus 29.11.2021, Ylämyllyn yläkoulu
9. Ystävyyskunta Büchenin kutsu 2022; 25-juhla syyskuussa
10. Visit Karelian yhtiökokouksen varaedustajan nimeäminen 9.11.
kokoukseen
Heikki Kontkanen ja Marja-Leena Kivivuori poistuivat esteellisenä kohdan 7
käsittelyn ajaksi (syy: Lipertek Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja
varajäsen).
Toimitusjohtaja Harri Palviainen ja palvelujohtaja Tuomo Roivas esittelivät
kunnanhallitukselle Business Joensuun toimintaa ja yhteistoimintaa
kunnan ja Lipertek Oy:n kanssa (klo 18-19.15).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi ja nimeää tarvittaessa osallistujat.

Päätös

Visit Karelian yhtiökokouksen varaedustajaksi 9.11.2021 kokoukseen
nimetään kunnanjohtaja Hannele Mikkanen.
Muutoin asiat merkittiin tiedoksi.
Hyväksyttiin.
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Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 252
601/02.03.01.00/2021
Kuntalain 111 §:n (KL 410/2015) mukaan valtuuston on päätettävä
viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto
määrää samalla kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja
kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään
keskiviikkona 17.11.2021.
Liperissä vuonna 2021 voimassa oleva tuloveroprosentti on 21,50 %. Koko
maan tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 20,02 % ja aritmeettinen
keskiarvo 20,98 %. Pohjois-Karjalassa vastaavat keskiarvot ovat 20,72 % ja
20,96 %. Kuntien vuoden 2021 tuloveroprosentit vaihtelevat 16,50 ja 23,50
välillä. Tuloveroprosentti määrätään neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Liperissä vuonna 2021 voimassa olevat kiinteistöveroprosentit:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
4. Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistövero; ei käytössä
5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero; ei erillistä %
6. Voimalaitosten kiinteistövero; 3,10 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti on Pohjois-Karjalassa keskimäärin 1,06 %,
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,47 % ja muiden
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,03 %.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosenttiyksikön sadasosan
tarkkuudella Kiinteistöverolain mukaisissa vaihteluväleissä, jotka ovat
vuodelle 2022:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 %
2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41–1,00 %
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 %
4. Rakentamattoman asuinpaikan kiinteistövero, voidaan määrätä 2,00–
6,00 %
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Vuonna 2021 kiinteistöveron tuotto on noin 2,6 miljoonaa euroa.
Kunnallisveron tuotto vuonna 2021 on noin 39,1 miljoonaa euroa. Liperin
kunnan tuloveroprosenttia on korotettu viimeksi vuonna 2013.
Liperin kuntastrategian mukaan veroprosenttien muutostarvetta
tarkastellaan joka syksy talousarviovalmistelun yhteydessä.
Vuoden 2021 talousarvion arvioidaan muodostuvan hieman ylijäämäiseksi.
Vuoden 2022 talousarviosta on puolestaan tulossa merkittävästi
alijäämäinen ja samoin vuoden 2023 näkymä on alijäämäinen. Taseeseen
on kuitenkin kertynyt ylijäämä noin viisi miljoonaa euroa, eikä
kattamatonta alijäämää olisi muodostumassa nykyisillä veroprosenteilla
vuoden 2023 loppuun mennessä.
Kunnat eivät poikkeuksellisesti päätä vuoden 2023 tuloveroprosentistaan,
vaan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan
vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla
prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa. Tämän hetkisten arvioiden
mukaan kuntien vuoden 2022 tuloveroprosenteista vähennetään 12,39
prosenttiyksikköä. Lopullinen vähennys määräytyy vasta keväällä 2022.
Verotulojen kehityksen arvioiminen on ollut viime vuosina vaikeaa ja
soteuudistuksen vaikutusten arviointi valtionosuuksiin riippuu useista
oletuksista ja koko maan kehityksestä. Epävarmassa tilanteessa
veroprosentteihin ei esitetä muutosta, vaikka seuraava päätös
tuloveroprosentista tehdään poikkeuksellisesti vasta kahden vuoden
päästä.
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöveroprosentit ja
tuloveroprosentti vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavasti:
1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %.
2. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
4. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
5. Tuloveroprosentti 21,50 %.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote
Lisätietoja

valtuusto
talousjohtaja, p. 050 4646663
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Omavelkaisen takauksen vanhentumisajan katkaiseminen, Liperin Vanhustentaloyhdistys ry:n laina
nro 1207-109140
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 253
624/02.05.06.00/2021
Liperin Vanhustentaloryhdistys ry on saanut asuntohallituksen 19.10.1988
tekemän päätöksen nojalla Valtiokonttorissa valtion varoista 133 709,40
euron asuntolainan vuokratalon rakentamista varten. Lainan vakuudeksi
asuntohallitus on hyväksynyt kunnan antaman pysyvän omavelkaisen
takauksen. Liperin kunta on antanut edellä mainitulle lainalle
omavelkaisen takauksen 8.11.1988, joka on uudistettu 20.10.1998,
28.8.2008 ja 6.8.2009. Takaus on käsitelty uudelleen valtuustossa 2.4.2012
ja Liperin kunta on antanut omavelkaisen takauksen lainan jäljelle olevalle
pääomalle.
Liperin vanhustentaloyhdistys ry:n lainan 1207-109140 saldo per
11.10.2021 on 5 014,03 euroa. Koska takauksen uudistamisesta tulee
2.4.2022 kuluneeksi kymmenen vuotta, Valtiokonttori on lähettänyt
kunnalle allekirjoitettavaksi takauksen tunnustaminen ja vanhentumisajan
katkaiseminen -asiakirjan.
Koska kyseessä ei ole uuden takauksen antaminen, vaan aiemman
lainsäädännön aikaan annetun vanhan takauksen uudistaminen, ei asia
vaadi valtuuston käsittelyä.
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Kunnanjohtaja
Marja-Leena Kivivuori poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (syy: johtokunnan jäsen).

Päätösehdotus

Kunnanhallitus katkaisee Liperin Vanhustentaloyhdistys ry:n
Valtiokonttorilta saamaan lainan 1207-109140 takauksen vanhentumisajan
ja valtuuttaa talousjohtajan sähköisesti allekirjoittamaan takauksen
tunnustaminen ja vanhentumisajan katkaiseminen -asiakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote

Valtiokonttori
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Omavelkaisen takauksen vanhentumisajan katkaiseminen, Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot -yhtiön
laina nro 1207-109130
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 254
624/02.05.06.00/2021
Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot on saanut asuntohallituksen 19.10.1988
tekemän päätöksen nojalla Valtiokonttorissa valtion varoista 631 545,66
euron asuntolainan vuokratalon rakentamista varten. Lainan vakuudeksi
asuntohallitus on hyväksynyt kunnan antaman omavelkaisen takauksen.
Liperin kunta on antanut edellä mainitulle lainalle omavelkaisen takauksen
7.11.1988, joka on uudistettu 20.10.1998, 28.8.2008 ja 6.8.2009 (lainaajan pidennys). Takaus on käsitelty uudelleen valtuustossa 2.4.2012 ja
Liperin kunta on antanut omavelkaisen takauksen lainan jäljelle olevalle
pääomalle.
Kiinteistö Oy Liperin vuokratalojen lainan 1207-109130 saldo per
11.10.2021 on 76 835,95 euroa. Lainalle on hyväksytty lainaehtojen
muuttaminen Valtiokonttorin 31.1.2020 antamalla päätöksellä. Koska
takauksen uudistamisesta tulee 2.4.2022 kuluneeksi kymmenen vuotta,
Valtiokonttori on lähettänyt kunnalle allekirjoitettavaksi takauksen
tunnustaminen ja vanhentumisajan katkaiseminen -asiakirjan.
Koska kyseessä ei ole uuden takauksen antaminen, vaan aiemman
lainsäädännön aikaan annetun vanhan takauksen uudistaminen, ei asia
vaadi valtuuston käsittelyä.
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus katkaisee Kiinteistö Oy Liperin vuokratalojen
Valtiokonttorilta saamaan lainan 1207-109130 takauksen vanhentumisajan
ja valtuuttaa talousjohtajan sähköisesti allekirjoittamaan takauksen
tunnustaminen ja vanhentumisajan katkaiseminen -asiakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote

Valtiokonttori
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Pohjos-Karjalan maakuntaliiton lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 sekä
talousarviosta 2022
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 255
631/00.04.01.00/2021
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää jäsenkuntien lausuntoa
maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä
talousarviosta 2022 (oheismateriaalina). Maakuntahallitus on käsitellyt
asiaa 25.10.2021 antaen valtuudet pyytää kunnilta lausunnot. Lausunnot
pyydetään antamaan 15.11.2021 mennessä.
Talousarvion toimintamenot kasvavat 2,1 % vuodesta 2021 ja kuntien
maksuosuudet kasvaisivat 2,2 %. Jäsenkuntien maksuosuudet jaetaan
laskennallisten verotulojen suhteessa. Talousarvioesitys jatkaa parin
edellisen vuoden tapaan maltillisella kuntien maksuosuuksien kasvulla.
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022-2024 tai tulostavoitteisiin ja
talousarvioon 2022 ei ole huomautettavaa.
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Pohjos-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022-2024 sekä talousarvion vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote

kirjaamo@pohjois-karjala.fi

Liitteet

[1]

Liite, Pohjos-Karjalan maakuntaliiton 25.10.2021 toiminta- ja
taloussuunnitelma 2022-2024 ja talousarvio 2022
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Aluevaalien vaaliviranomaiset vuoden 2022 vaaleissa

Kunnanhallitus 25.10.2021 § 236
Vuoden 2022 Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään 12.-18.1.2022.
Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2021-2025 valittu kunnan
keskusvaalilautakunta. Liperin valtuuston päätöksellä 28.4.2014 § 15
Liperin kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen. Vaalilain 15 §:n
mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa
ja kotiäänestyksistä huolehtivat vaalitoimikunnat.
Korona tilanteen huomioiminen aluevaaleissa:
Vaikka tartuntatautiepidemia on kehittynyt myönteiseen suuntaan, niin
kuntien on syytä varautua koronaan. Oikeusministeriön ohjeistusten
mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vaalivirkailijoita rekrytoidaan
riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi
äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon,
äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä turvavälien ohjaukseen.
Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia
lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon
riittääkin kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet
voivat olla paikalla.
Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että laitos- ja kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoita on riittävästi, vaalitoimikuntia voidaan nimetään
tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida
myös varahenkilöitä.
Vaalilautakunta:
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään
kolme.
Vaalilautakunnat toimittavat varsinaisen äänestyspäivän 23.1.2022
äänestykset Liperissä, Viinijärvellä ja Ylämyllyllä.
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Kelpoisuus:
- Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen
- Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan
edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta
kuuluu.
- Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.
- Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.
Esteellisyys:
- Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä
poikkeusta lukuun ottamatta:
- vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai
vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
äänestäjän avustajana.
- vaalilautakunnassa nimetään aina yksi henkilö avustajaksi, hän ei
osallistu vaalilautakunnan muihin tehtäviin.
Muuta: Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja
riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Vaalitoimikunta:
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikunta toimittaa 12. – 18.1.2022 ennakkoäänestykset laitoksissa
ja kotiäänestyksissä.
Kelpoisuus:
- Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia
kunnan luottamustoimeen (KuntaL § 71).
- Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan
edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä
(vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta
kuuluu.
- Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.
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Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä
huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.

Esteellisyys:
- Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Muuta: Vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti
puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja
riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Tasa-arvolakia sovelletaan
siten, että sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Kokousmateriaalina kunnanhallitukselle jaetaan luettelo vuoden 2021
kuntavaalien vaalitoimikunnasta ja vaalilautakunnista.
Valmistelija

Hallintopäällikkö

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavassa
kokouksessa.

Ote

keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 256
472/00.00.00.06/2021
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan.

Päätös

Valittiin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta.
Hyväksyttiin.

Ote

keskusvaalilautakunta
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Liperin kunnan takauspolitiikka
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 257
645/00.01.01.00/2021
Kuntalaki säätelee voimakkaasti kuntien mahdollisuuksia
takaussitoumusten antamiseen ja etenkin vuoden 2015 kuntalain uudistus
tiukensi merkittävästi kuntien mahdollisuuksia antaa takauksia. Kunnalla
on kuitenkin hyvä olla valtuuston linjaama takauspolitiikka
takaushakemusten arvioinnin ja seurannan työvälineeksi.
Takauspolitiikassa määritellään voimassa olevan kuntalain mukaiset
rajoitukset sekä takauspäätöksissä huomioon otettava valtiontukisääntely.
Lisäksi takauspolitiikkassa ohjataan takaushakemuksen sisältöä ja
takausperiaatteita.
Jokainen takaus käsitellään kuitenkin erikseen ja uudet takaukset tuodaan
aina valtuuston käsiteltäväksi. Vanhojen takausten vanhentumisajan
katkaisemisesta päättää kunnanhallitus.
Liperin kunnalla on etenkin konsernin ulkopuolisia voimassa olevia
takauksia keskimääräistä vähemmän. Näiden konsernin ulkopuolisten
takausten jäljellä oleva pääoma oli vuoden 2020 lopussa 15 042,23 euroa
(yksi Liperin Vanhustentaloyhdistys ry:n takaus). Kuntakonserniin
kuuluvien yhteisöjen takausten jäljellä oleva pääoma vuoden 2020 lopussa
oli 2 286 428,30 euroa (kolme Kiinteistö Oy Liperin vuokratalot takausta ja
yksi Liperin Yrityskiinteistöt Oy:n takaus). Uuden kuntalain aikaan näistä on
myönnetty vain yksi takaus.
Liperin kunnan takauspolitiikka on kokousasian liitteenä.
Valmistelija

Talousjohtaja

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
Liperin kunnan takauspolitiikan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote
Lisätietoja
Liitteet

valtuusto
talousjohtaja, p. 050 4646663
[2]
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Liperin kunnan ilmasto- ja energiaohjelman laatiminen
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 258
644/00.01.02.02/2021
Pohjois-Karjalan maakunnassa on laadittu ilmasto- ja energiaohjelma 2030
(IE2030). Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 päätavoitteena
ja visiona on, että Pohjois-Karjala on ilmasto kestävyyden edelläkävijä
vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteissa yhdistyvät elinkeinotoiminnan,
hyvinvoinnin ja luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen. Ohjelmalla
halutaan avata uusia mahdollisuuksia entistä monimuotoisemmalle
elinkeinoelämälle sekä tuoda yhteen monien maakuntaa koskevien
ohjelmien ja strategioiden tavoitteita.
IE2030 ohjelma on tarkoitettu alueen toimijoiden yhteiseksi ohjelmaksi.
Sen tavoitteet on sovittu yhteisesti laajassa sidosryhmätyöskentelyssä,
jotta ohjelma on maakunnan näköinen ja yhteiseksi koettu.
Liperin kunnassa on käynnistelty oman ilmasto- ja energiaohjelman
laadintaa ja koottu tausta-aineistoa. Työn jatkamiseen on tarpeen nimetä
ohjausryhmä.
Valmistelija

Hallintopäällikkö

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa ohjausryhmään. Kunnanjohtajan
nimeää virkamiesedustajat.

Päätös

Ohjausryhmään nimettiin Heikki Kontkanen ja Tuula Pakarinen.
Hyväksyttiin.

Ote

asianosaiset
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Vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksyminen
Kunnanhallitus 08.11.2021 § 259
341/00.01.01.00/2020
Vammaisneuvosto on vaikuttamistoimielin, jossa ovat mukana liperiläisten
vammaisten, heidän omaistensa ja järjestöjensä edustajat.
Vammaisneuvosto on valmistellut ja hyväksynyt päivitykset
vammaisneuvoston toimintasääntöön.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus vahvistaa liitteenä olevan päivitetyn vammaisneuvoston
toimintasäännön.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ote
Liitteet

Vammaisneuvosto
[3]
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 248, § 249, § 250, § 251, § 252, § 253, § 254, § 255, § 256, § 257, §
258, § 259

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätös koskee kuntalain (410/2015) 136 §:n nojalla vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, joten
siitä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

