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Länsirannan koulun kuntotutkimus
Sivltk 07.03.2019 § 14
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Länsirannan koulun kuntotutkimus on valmistunut 19.2.2019 ja se on
nähtävillä https://peda.net/lappajarvi.
Kootusti toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat:

ulkoseinän alaosien uusiminen, ilmavuotojen korjaus sekä
perusmuurin kunnostus

alapohjan uusiminen tai muovimattopinnotteiden uusiminen

yläpohjan hyörysulkujen korjaaminen ja aluskate

mineraalivillapitoisuuden alentaminen

ilmanvaihdon sisäänotto suoraan ulkoilmasta
Tekniseltä toimelta saadun tiedon mukaan ilmanvaihtokanavien kuvaus on
jo tilattu. Mineraalivillan suuri esiintyminen voi johtua siitä, että yhden
luokan katon mineraalivillalevyt eli akustolevyt vaihettiin syksyllä.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta tutustuu tuloksiin.

Päätös:

Sivistyslautakunta tutustui tuloksiin sekä tähän mennessä tehtyihin
muutos/korjaustöihin erityisesti mineraalikuitujen osalta. Korjausten
etenemisen seurantaa jatketaan.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Sivltk 27.03.2019 § 21
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Lautakunnan jäsenille on lähetetty terveystarkastajan lausunto Länsirannan
koulusta. Siinä todetaan, että kuntotutkimuksessa suositellut korjaukset
tulee toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.
Länsirannan koululla on tehty edellisen kokouksen jälkeen:

ilmanvaihdon äänieritys on uusittu kokonaan; äänieristyslaatikot
osoittautuivat kuituvillan lähteeksi

ilmanvaihto on puhdistettu

puhdistamisen jälkeen koulun tilat on siivottu

Pöytäkirjan tarkastajat:

Länsirannan koululla tullaan tekemään nyt lähiaikoina :
laskeuma- eli kuitunäytteet otetaan uusiksi, näyteastiat laitetaan 1.4.
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1.4. otetaan myös lisää lattianäytteitä erityisesti liikuntasalista ja siitä
osasta koulua, josta näytteitä ei vielä ole otettu
samalla otetaan myös lisää voc-näytteitä
Kaikki tehdään, jotta tarkennetaan alapohjan kosteusongelmien laajuus
myös muissa luokkatiloissa ja rakennuksen keskiososassa.




Tekninen toimi on tilannut Rakennuttajan Laskentavoima Oy:ltä
Länsirannan koulun PST-suunnitelman. Sen mukaan tänä kesänä on
mahdollista tehdä välittömät korjaukset, joiden kustannus on yhteensä
138.000 euroa, jos korjataan vuotokohdat ja pohjaviemärin vuotokohdat ja
vauriokorjaukset. Jos alapohjan osoittautuu kokonaan vaurioituneeksi,
korjauskustannukset nousevat 15.000 euroa, mutta koko lattiaa ei ehditä
korjata kesän 2019 aikana.
Jos koko alapohja ja lattia jouduttaisiin uusimaan, rakennusta voisi käyttää
arviolta muutaman vuoden.
Jos koululle tehdään peruskorjaus (vesikatolle ei ole laskettu tehtävän
mitään), jolloin rakennuksen käyttöaika voi olla vähintään 10 vuotta,
kustannukset nousevat noin 1,1 miljoonaan. Suunnitelmassa ei suositella
koulun peruskorjausta mm. sen takia, että samalla rahalla saa noin 600 m2
uudisrakennuksen. Koulun purkukustannus on 70.000 euroa.
Vastaava PST-suunnitelma tehdään Rantakankaan koulusta (aloituskokous
27.3.2019).
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen
kunnanhallitukselle tässä vaiheessa ennen kuin lisätuloksia on saatu
alapohjan tutkimuksista sekä ilmanäytteistä seuraavaa:
1.
2.
3.
4.

Länsirannan koulua ei peruskorjata.
Välittömät korjaukset tehdään, jos koulu on tarkoitus säilyttää vielä
ainakin 5 vuotta.
Jos koko alapohja pitää uusia, näin mittavaa korjausta ei tehdä.
Jos korjauksia ei tehdä, koulunkäyntiä jatketaan Länsirannan koulun
osalta
1.
Koulun pihaan sijoitettavissa parakki- tai muissa vastaavissa
ratkaisuissa (koulua voi jatkaa niissä useamman vuoden)
2.
muita väistötiloja voivat olla Karvalan nuorisoseura tai
Kivitippu (lyhytaikanen ratkaisu, jonka jälkeen Länsirannan
koulu palaa joko uusiin tiloihin Länsirannalle tai sitten koulu
yhdistyy Yhteiskouluun uuden koulun valmistuttua
vuodenvaihteessa 2020-2021).

Tarvittaessa sivistyslautakunta käsittelee uudelleen Länsirannan koulua.
Sivistyslautakunta haluaa kuitenkin jo tässä vaiheessa aloittaa koulua
Pöytäkirjan tarkastajat:
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koskevan päätösprosessin.
Päätös:

Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Sivltk 02.05.2019 § 23
Asian käsittelyä jatketaan kokouksessa.
Esitys kokouksessa:

Kaikki Länsirannan koulun tulokset eivät ole vielä käytettävissä
kokoukseen mennessä, joten lautakunta tekee päätöksensä nykyisten
olemassa olevien tietojen valossa.
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle,
että
1. Länsirannan koululle ei tehdä peruskorjausta eikä myöskään välittömiä
korjauksia.
2. Länsirannan koulu siirretään väistöön joko koulun pihaan tai Karvalan
nuorisoseuran pihaan sijoitettaviin parakkeihin tai koko koulu siirretään
Karvalan nuorisoseuran tiloihin. Teknistä toimea pyydetään selvittämään
parakkien saanti jo syksyksi 2019 sekä parakkien kustannukset.
3. Sivistyslautakunta aloittaa selvityksen Länsirannan koulun
tulevaisuudesta ja opetustiloista.

Päätös:

Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esi- ja perusopetuksen järjestäminen ja väistötilat lukuvuonna 2019-2020
Sivltk 27.03.2019 § 20
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittautuminen on päättynyt 15.2.2019.
Esiopetukseen haki yhteensä 29 lasta. Heidät sijoitetaan
oppilaaksiottoalueiden mukaan seuraavasti:
Kivikoulu 2 ryhmää yhteensä 18 esikoululaista.
Länsirannan koulu 0.-2. yhdysluokka yhteensä 11 oppilasta.
Rantakankaan koulu 0.-1. yhdysluokka yhteensä 17 oppilasta.
Koulujen väistöjen ja poikkeavien tilajärjestelyjen vuoksi perusopetusta
järjestetään muilta osin alla olevalla systeemillä. Siirtoja täytyy tehdä, koska
Kivikoululta tulee yksi luokka eli tuleva 3. lk lukiorakennukseen ja silloin
sieltä täytyy saada yksi ryhmä siirtymään muualle, tässä tapauksessa
Länsirannalle, josta tämän lukuvuoden jälkeen tulee sinne siirtynyt 6.
luokka yläluokalle 7. Länsirannalta vapautuu luokkatiloja ja opettajia
opetusta varten.
Perusopetusluokat ja niiden sijoittuminen tulevana lukuvuonna:
Kivikoulu 2 esiopetusryhmää, 1. lk ja 2. lk + ap-ip-toiminta
Yhteiskoulu (lukio)
3. lk (nykyinen 2. lk), 4. A (nykyinen 3. A) ja 5. lk (nykyinen
4. lk)
Länsiranta 0.-2. lk, 3.-5. lk, jonne siirtyy yhteiskoulun nykyinen 3.B,
muut oppilaat Länsirannan oppilaita (yhteensä 16 oppilasta),
6. lk (nykyinen 5. lk, jossa yhteiskoulun ja Länsirannan
oppilaita, yhteensä 21 oppilasta)
Rantakangas 0.-1. lk, 2.-4. lk (yhteensä 10 oppilasta) ja 5. - 6. lk (eli
nykyinen 5. lk yhteiskoulusta ja Rantakankaan
oppilaat, yhteensä 16 oppilasta).
Opettajat toimivat niillä kouluilla, joilla he ovat opettaneet tämän
lukuvuoden. Länsirannan ja Rantakankaan koulujen tilannetta seurataan ja
tarvittaessa tehdään uusia ratkaisuja.
Yhteiskoulu ja lukio toimivat tällä hetkellä koulukeskuksessa ja neljässä eri
väistötilassa (Jami, Kivikoulu, Länsirannan ja Rantakankaan koulut).
Jamilta on vuokralla kuusi opetustilaa, opettajainhuone, teknisen työn ja
kotitalouden tilat. Näissä tiloissa on myös osa henkilökunnasta ja oppilaista
alkanut oirehtia erityisesti tämän kevättalven aikana. Jamin tiloja ei haluta
käyttää enää lukuvuoden 2019-2020 aikana.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja muiksi väistötiloiksi:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lukiorakennus kokonaan lukiolaisille ja 7. -9. luokkalaisille
(nykyisiä luokkia jaetaan kahtia, auditorio enemmän opetustilaksi;
ruokailu, tekninen työ ja kotitalous edelleen Jamilla) ja lisäksi
nykyisille lukiorakennuksessa oleville kolmelle alaluokkaryhmälle ja
pienryhmälle:

joko parakki- tai jokin vastaava ratkaisu Kotiahonkujan
kiinteistölle (sinne lukiossa oleva alaluokkien opetus; 3 ryhmää
+ pienryhmä)

parakki- tai jokin muu vastaava ratkaisu Länsirannan tai
Rantakankaan kouluille, jolloin ratkaisu jää kyseisen koulun
käyttöön (Nissin 3. - 6. alaluokkalaiset kulkisivat 1½ vuotta
kyläkouluilla)

Kivitippu

lyhytaikaisena väistötilana Karvalan nuorisoseura tai Koivu ja
Tähti

lisäksi voidaan selvittää esim. Kaffiinan käytön mahdollisuus
lukiolaisille tai 7.-9. luokkalaisille

1. Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2019-2020 opetusryhmät ja niiden
sijaintikoulut edellä esitetyn mukaisesti.
2. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle uusiksi väistötiloiksi
lukiorakennusta muutostöillä sekä parakki- tai muuta vastaavaa ratkaisua
joko Kotiahonkujalle tai Länsirannan koululle.

Esitys kokouksessa:

1. Sivistysjohtajan esitys lukuvuoden 2019-2020 opetusryhmistä ja niiden
sijaintikouluista hyväksytään esitetyn mukaisina.
2. Sivistyslautakunta jatkaa seuraavassa kokouksessa käsittelyä uusista
väistötiloista sekä parakki- tai muista vastaavista ratkaisuista.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksessa tehty esitys
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Sivltk 02.05.2019 § 24
Jatketaan edellisen kokouksen asian käsittelyä, esitystä uusista
väistötiloista.
Esitys kokouksessa:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta kävi läpi sisäilmatyöryhmän 15.4.2019 pöytäkirjan sekä
johtoryhmän pöytäkirjan 17.4.2019. Lisäksi keskusteltiin lukion
kuntotutkimuksista, Jamilla käydyistä neuvotteluista heidän opetustilojen
kunnon selvittämiseksi sekä kouluterveydenhoitajalta saaduista
ilmoituksista sisäilmaoireista. Kokoustilassa ei ollut mahdollisuutta käydä
läpi henkilökunnalle tehtyä sisäilmakyselyä. Sivistysjohtaja kertoi tämän
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pykälän kohdalla oireiluista Jamilla ja lukiolla. Sovittiin, että lautakunnan
jäsenille lähetetään kyselyn tulokset sähköpostitse. Kyselyyn palataan vielä
seuraavassa kokouksessa todennäköisesti toukokuun aikana.
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle,
että
1.
Jamin opetustilojen käyttöä vähennetään ja lukiorakennukseen
tehdään muutostöillä uusia opetustiloja (2 - 3). Jamilta toivotaan
muutaman opetustilan kunnon selvittämistä.
2.
Selvitetään Kaffiinan tai Osuuskaupan tilojen käyttö opetustiloiksi
yläluokka- ja lukio-opetukseen.
3.
Jos kohdassa 2 mainittuja tiloja ei käytetä tai lukion muutostyöt eivät
onnistu, tekniseltä toimelta pyydetään selvitys ja ratkaisumalli
parakkien sijoittamisesta joko lukion yhteyteen tai Kotiahonkujan
kiinteistön piha-alueelle jo syksyksi 2019.
Päätös:

Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Irtisanoutuminen virkasuhteesta
Sivltk 02.05.2019 § 25
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Esikoulun opettaja Gun-Lis Övermark on kirjeellään 28.3.2019 ilmoittanut
irtisanoutuvansa erityisopettajan virasta eläkkeelle jäämisen takia
01.08.2019 lähtien.
KVTES:n VIII luvun 5 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan irtisanoessa
virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa,
irtisanomisaika on vähintään kaksi viikkoa, jos virkasuhde on jatkunut
enintään viisi vuotta.
Hallintosäännön 6 luvun 62 §:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen
irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan
palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.
Sivistyslautakunta valitsee opetushenkilöstön viranhaltijat.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta myöntää eron esikoulun opettajan virasta Gun-Lis
Övermarkille 1.8.2019 lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teatteritaiteen opetuksen käynnistäminen
Sivltk 02.05.2019 § 26
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Laki Taiteen perusopetuksesta (Finlex 21.8.1998/633) määrittelee, että
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti
lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla
antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen
taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi
järjestää taiteen perusopetusta. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää Taiteen
perusopetusta myös yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai
hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen
järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään Taiteen
perusopetuksen lain mukaisesti. Opetushallitus päättää taiteenaloittain
taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
(opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voivat
sisältää erilaajuisia oppimääriä. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä
kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma.
Järvilakeuden kansalaisopisto on yhdistyspohjainen kansalaisopisto, joka on
vuodesta 2009 alkaen toiminut Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven
alueella. Opiston toiminnan tarkoituksena on vapaansivistystyön lain
mukaisesti edistää elinikäisen oppimisen kautta yhteiskunnan eheyttä,
tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta. Vapaassa sivistystyössä korostuu
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Järvilakeuden
kansalaisopisto järjesti taiteen perusopetusta teatteritaiteesta yleisen
oppimäärän mukaan vuosina 2009–2014. Opetus on tarkoitus käynnistää
uudelleen syksystä 2019 lähtien, sillä Opetushallituksen laatimat taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän valtakunnalliset opetussuunnitelman
perusteet (2017) mahdollistavat paikallisen opetussuunnitelman laatimisen
paremmin alueen tarpeita vastaavaksi. Järvilakeuden kansalaisopiston uusi
Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen opetussuunnitelma luo edellytykset
yksilöllisille ja joustaville opintopoluille sekä rakentaa yhä läheisempään
yhteistyötä alueen laajan harrastajateatterikentän kanssa. Ennen kaikkea se
mahdollistaa lasten ja nuorten tavoitteellisen taideharrastustarjonnan
lisääntymisen alueella.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Järvilakeuden
kansalaisopiston Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelman ja myöntää luvan opetuksen aloittamiseen syksyllä
2019.

Päätös:

Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Länsirannan koulun apulaisjohtajuus
Sivltk 02.05.2019 § 27
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Lappajärven kunnan koulutoimen johtamisjärjestelmän mukaan kullakin
itsenäisellä alakoululla on apulaisjohtaja, joka hoitaa tehtäviään kolmen
vuoden ajan.
Sivistyslautakunta on päättänyt 2008 (§ 26/2008), että alakoulujen apulaisjohtajat toimivat kolme vuotta kerrallaan, minkä jälkeen apulaisjohtaja voi
jatkaa halutessaan tai koululle valitaan uusi apulaisjohtaja, jos opettajakunnasta löytyy halukkaita. Apulaisjohtajuus voi vaihtua kesken kolmivuotiskaudenkin, jos apulaisjohtaja ei ole käytettävissä tehtävään.
Lappajärven kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta valitsee
koulujen apulaisjohtajat (§ 49).
Länsirannan apulaisjohtajana on tämän kevään jälkeen toiminut kolme
vuotta Juho Fränti (siv.ltk § 30 31.3.2016). Muut opettajat eivät ole
ilmaisseet halukkuuttaan hoitaa kyseistä tehtävää ja nykyinen apulaisjohtaja
on suostunut tehtävän jatkamiseen .
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta nimittää Länsirannan koulun apulaisjohtajaksi
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Juho Fräntin 1.8.2019 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tiedotettavat asiat
Sivltk 02.05.2019 § 28
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
1.Perusopetuksen rehtorin Web-päätökset 18.12.2018.-31.3.2019
2. Lukion rehtorin Web-päätökset 17.12.2018-31.3.2019
3. Lukion rehtorin viranhaltijapäätökset 2.1.-31.3.2019
4. Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset 2.1.-31.3.2019
5. Perusopetuksen rehtorin manuaaliset päätökset 19.10.2018-20.2.2019
6. OPH, kielteinen päätös 116/421/2019
7. OPH, päätös 279/399/2019
8. OPH, päätös 172/421/2019
9. Viimeisimpiä terveisiä Rambollilta2.5.2019:

KVR-urakka ja työmaavalvonta ovat kilpailutuksessa (24.5. ja 15.5.
loppuvat)

KVR-urakan tarjoukset pisteytetään ma 27.5.

pisteytysryhmään kuuluu rehtoreiden lisäksi 4 pesu-työryhmän
jäsentä

tarjouksia on tähän tietoon tulossa ainakin 3 - 5 ja muutama muukin
voi vielä tulla

kilpailutuksen asiakirjat ovat olleet selkeät eikä Rambollille ole tullut
juurikaan selvennys- tai tarkennuspyyntöjä
Sivistysjohtaja:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
rusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät 23,24,25,26,28
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 27
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven sivistyslautakunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät 27
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Lisätietoja

Pöytäkirja
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 € (1.1.2016
alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

