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Geolukion esittely
Kh 09.09.2019 § 167
Sivistysjohtaja Tarja Puro esitteli Geolukio Lappajärven
markkinointimateriaalia. Materiaalia tullaan käyttämään ensi kevään
yhteishaun yhteydessä.
Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen.
Sivistysjohtaja Tarja Puro poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen 18.10.

Pöytäkirjan tarkastajat:

3

Lappajärven kunta
Elinvoimalautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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28.08.2019
09.09.2019

Tonttihuutokauppa
Elinvltk 28.08.2019 § 21 valmistelija: vs. kj. Päivi Huhtala
Huutokauppa.com -sivuilla oli Välijoen yksi tontti (501/3, 2000 m2)
huutokaupattavana heinäkuussa. Tontista tehtiin 17 tarjousta ja tarjoajia oli
9. Nettisivuilla käytiin kohteessa alle kuukaudessa noin 8000 kertaa.
Korkein tarjous oli 8.600,00 euroa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan
22.7.2019 hylätä tarjouksen.
Huutokaupalla oli hyvä huomion arvo ja saatiin selville, millä hinnalla
tontit Välijoella kiinnostavat.
Elinvoimalautakunnan kokoukseen on kutsuttu myyntiasiantuntija Petteri
Paananen, joka esittelee tarkempaa grafiikkaa.
vs.kj.

Elinvoimalautakunta päättää mahdollisesta esityksestä kunnanhallitukselle
huutokaupan uusimisesta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle seuraavaa:
1. Pitkästössä sijaitsevat vapaa-ajan asumiseen tarkoitetut tontit laitetaan
myyntiin huutokauppa.com palveluun syksyllä 2019.
2. Välijoella sijaitsevat tontit myydään huutokauppa.com palvelussa vasta
kanavan valmistumisen jälkeen.
3. Toimintakeskuksen kiinteistö sekä tarpeeton irtaimisto myydään
huutokauppa.com palvelussa syksyllä 2019.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa vs. kj. Päivi Huhtala, puh 06 2412 5614
tai 044 3699 5´414.

Kh 09.09.2019 § 168
Tekniseltä johtajalta saadun tiedon mukaan toimintakeskukseen on
varastoitu puretusta yhteiskoulusta siirrettyä tavaraa, joka on tarkoitus
siirtää uuteen kouluun. Tällaisia ovat esimerkiksi keittiökalusteet, koneet ja
laitteet sekä astiastot. Myös teknisen työn koneita on varastoitu
toimintakeskukseen. Teknisellä toimella ei ole muuta tilaa, mihin ko.
tavarat voisi varastoida.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että Pitkästössä sijaitsevat vapaa-ajan asumiseen
tarkoitetut tontit laitetaan myyntiin huutokauppa.com palveluun syksyllä
2019.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Anne Övermark oli kutsuttuna
asiantuntijana paikalla.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 29
§ 169
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03.09.2019
09.09.2019

Keskustan urheilualueen asemakaavamuutos
Teknltk 03.09.2019 § 29
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Lappajärven kunta on jättänyt AVI:lle rahoitussuunnitteluhakemuksen monitoimihallin rakentamista varten. OKM tekee lopullisen päätöksen rahoitussuunnitelmaan mukaan pääsemisestä marraskuussa 2019.
Monitoimihalli on kaavailtu sijoittaa keskusurheilukentän tontilla olevan
jääkiekkokaukalon paikalle ja kaukalo siirrettäväksi sen vieressä olevalle
hiekkakentälle.
Asemakaava alueelle on hyväksytty 17.12.2001. Sen mukaan alue on varattu VU- eli Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, kuten urheilu ja palloilualueet ja hiihtokeskukset sekä virkistys- ja vapaa-aikakeskusten alueet. Rakentamisen
määrä ja usein myös sen sijoittaminen osoitetaan kaavamerkinnällä tai
–määräyksellä. Jos alueen käytöllä on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön,
on kaavamääräyksellä tarpeen myös täsmentää alueen käyttötarkoitusta. Rakennusten käyttötarkoituksesta riippuen tulevat tällöin kysymykseen esimerkiksi merkintä YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole merkintää rakentamisen määrästä.
Tätä edellinen asemakaava oli hyväksytty vuonna 1972. Siinä alue oli merkinnällä U eli Urheilualue, urheilualueelle saa rakentaa sen käyttöä palvelevia rakennuksia.
Monitoimihalli on kokonsa ja toimintansa puolesta merkittävä rakennus.
Sillä on vaikutuksia ympäristöön ja se lisää alueen liikennettä. Siksi rakentamisen mahdollistaminen vaatii asemakaavamuutoksen.
Suunnitellulle paikalle mahtuu vain kaukalon pituinen halli, max 65 metriä.
Siinäkin tapauksessa pysäköintitila jää melko pieneksi eikä laajennusvaraa
tulevaisuuden tarpeisiin ole.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonseudun asemakaavan Nissintiehen ja Hyytisentiehen rajoittuvalle VU-alueelle käynnistetään asemakaavan muutosprosessi, siten että se mahdollistaa n. 2500 kerrosneliön suuruisen urheilua palvelevan monitoimihallin rakentamisen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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Kunnanhallitus

§ 29
§ 169

19/2019

03.09.2019
09.09.2019

2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
Kh 09.09.2019 § 169
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Anne Övermark oli paikalla
kutsuttuna asiantuntijana.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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§ 170
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09.09.2019

Yhteiskoulun rakennustoimikunnan toimivaltuudet
Kh 09.09.2019 § 170

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 3.6.2019 § 119 yhteiskoulun
rakennustoimikunnan, jonka kokoonpanoa on myöhemmin täydennetty.
Hallitus on päättänyt, että valtuudet rakentamisen koordinoijana ja
toteuttajana määritellään erikseen.
Rakennustoimikunnan tehtävänä yhteistyössä rakennushankkeeseen valitun
valvojan kanssa valvoa, että rakennushanke etenee urakka-asiakirjojen
määrittelemässä järjestyksessä ja aikataulussa. Rakennustoimikunnalla on
oikeus myös päättää vähäisistä muutostöistä sekä huolehtia siitä, että
rakennushanke etenee päätöksenteon osalta töitä viivyttämättä.
Rakennustoimikunta toimii rakennustyön valvojan työn lähimpänä
esimiehenä.
Yhteiskoulun rakennustoimikunta on kokouksessaan 20.8.2019 päättänyt
esittää kunnanhallitukselle, että tilaajan hankeorganisaatiolla on riittävät
valtuudet hankkeen sujuvan etenemisen varmistamiseksi:
- valvojilla on oikeus hyväksyä pienet ja kiireelliset muutostyöt, hinnaltaan
alle 5.000,00 euroa
- teknisellä johtajalla on oikeus hyväksyä lisä- ja muutostyöt hinnaltaan alle
60.000,00 euroa
- rakennustoimikunnalla on oikeus hyväksyä lisä- ja muutostyöt hinnaltaan
alle 100.000,00 euroa.
Lappajärven kunnan hallintosäännön 33 §:n kohdan 19 mukaan tekninen
johtaja päättää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa niistä
toimialaansa kuuluvista hankinnoista, joiden arvo ei ylitä hankintalaissa
säädettyä tavara- ja palveluhankintojen kansallista kynnysarvoa. Tällä
hetkellä 60.000,00 euroa.

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy valtuuksien myöntämisen edellä selostetulla
tavalla yhteiskoulun rakennustoimikunnalle.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että
- valvojilla on oikeus hyväksyä pienet ja kiireelliset muutostyöt, hinnaltaan
alle 5.000,00 euroa
- teknisellä johtajalla on oikeus hyväksyä lisä- ja muutostyöt hinnaltaan alle
10.000,00 euroa
- rakennustoimikunnalla on oikeus hyväksyä lisä- ja muutostyöt hinnaltaan
alle 20.000,00 euroa ja sitä suuremmat lisä- ja muutostyöt hyväksyy
kunnanhallitus.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Anne Övermark oli paikalla
kutsuttuna asiantuntijana.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 171

19/2019

09.09.2019

Asuntovaunupaikat Nykälänniemeen
Kh 09.09.2019 § 171

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisenä asiana
asuntovaunupaikkojen rakentamisen Nykälänniemeen.
Lappajärven kunnan talousarviossa vuodelle 2019 on investointiosaan
varattu 30.000,00 euron määräraha asuntovaunupaikkojen rakentamiseen.
Tekninen osasto on valmistellut asiaa ja suunnitelmissa on rakentaa
muutama paikka Nykälänniemeen.
Lappajärven kunta on viime vuosina satsannut merkittävästi matkailun
kehittämiseen erilaisten hankkeiden kautta. Matkailun edistämiseksi
tarvitaan myös karavaanaripaikkoja lisää. Kunnanhallituksen näkemyksen
mukaan Nykälänniemeen tulee saada useampia karavaanaripaikkoja kuin
mitä nyt on suunnitteilla.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että
Nykälänniemeen teetetään erityisesti karavaanarialueisiin keskittyneeltä
suunnittelijalta suunnitelma Nykälänniemen karavaanarialueesta.
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että nyt suunnitellut karavaanaripaikat
rakennetaan tämän syksyn aikana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Anne Övermark oli paikalla
kutsuttuna asiantuntijana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn jälkeen klo 19.28.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.09.2019

Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Kh 09.09.2019 § 172
Kunnanvaltuuston 27.05.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä 29.05.2019 ja valitusaika on päättynyt 08.07.2019.
Määräaikaan mennessä päätöksistä ei ole jätetty valituksia
hallinto-oikeuteen.
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kj

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 27.05.2019 tekemät päätökset ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lakien tai asetusten vastaisia, joten
valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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09.09.2019

Oikeus maksumääräysten antamiseen ja laskujen hyväksymiseen
Kh 09.09.2019 § 173

Kunnanhallitus on 14.1.2019 § 6 määrännyt maksumääräysten antajat ja
laskujen hyväksyjät v. 2019. Päätöksen mukaan oikeus maksumääräysten
antamiseen on kunnanjohtajalla, hallintojohtaja Päivi Huhtalalla ja tekninen
johtaja Anne Övermarkilla. Samalla kertaa kunnanjohtaja ja hallintojohtaja
Päivi Huhtala on määrätty oman hallinnonalansa laskujen, raporttien ja
laskutusraporttien hyväksyjiksi.
Uutena kunnanjohtajana on aloittanut syyskuun 2019 alusta alkaen Sami
Alasara, joten hänelle tulee antaa oikeudet maksumääräysten antamiseen ja
oman hallinnonalansa laskujen hyväksymiseen.
Viranhaltija ei saa esitellä esimiestään koskevia asioita, vaan asia on
ratkaistava puheenjohtajan selostuksen perusteella.

Kh:n pj

Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtaja Sami Alasaralle oikeuden antaa
maksumääräyksiä sekä nimetä hänet yleishallinnon, elinkeinotoimen,
perusturvan, maaseututoimen ja yleisen edunvalvonnan laskujen, tositteiden
ja laskutusraporttien hyväksyjäksi 1.9.2019 lukien, kun hän aloittaa uutena
kunnanjohtajana. Kunnanjohtaja Sami Alasara hyväksyy myös johtoryhmän
(hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sivistystoimen johtaja) laskut 1.9.2019
alkaen.
Kunnanhallitus toteaa samalla, että Tuomo Lehtiniemelle annettu
maksumääräysten anto-oikeus ja laskujen hyväksymisoikeus päättyy.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu
Kuoppala, hannu.kuoppala(at)lappajarvi.fi

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Alasara ja Huhtala poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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Kunnan tilien käyttövaltuuksien ja luottokortin myöntäminen
Kh 09.09.2019 § 174
Sami Alasara on ottanut vastaan 1.9.2019 lukien kunnanjohtajan viran.
Hänelle tulee antaa käyttöoikeudet kunnan tileihin. Kunnanjohtajalle on
tarpeellista olla myös kunnan luottokortti, jonka kuukausittainen käyttöraja
tulee määritellä.
Kh:n pj

Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Sami Alasaralle käyttöoikeuden
kunnan tileihin 1.9.2019 alkaen. Alasaralle haetaan luottokortti, jonka
kuukausittainen käyttöraja on 5.000,00 euroa.
Kunnanhallitus toteaa samalla, että Tuomo Lehtiniemelle myönnetty
käyttöoikeus kunnan tileihin ja luottokorttiin päättyy.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Alasara ja Huhtala poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelujen kehittämiseksi.
Kh 09.09.2019 § 175

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntayhtymän perussopimuksen 13 pykälän mukaan taloussuunnitelmaa
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Lausunnot pyydetään 20.9.2019
mennessä.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen
asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja.
Toiminnassa korostuvat asiakkaiden elämänkaaren eri vaiheissa ja
monitahoisissa tilanteissa tarvittavat erityispalvelut, jotka tuotetaan
yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän arvot ovat: ihmisarvon kunnioitus,
vastuullisuus ja uudistumiskyky.
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon tuleva vuosi 2020 painottuu uusitun
palvelutuotannon sisällön muotoiluun saatujen kokemusten perusteella.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelut pohjautuvat
ICF-viitekehykseen ja toimintakyvyn arviointiin. Palvelukokonaisuus
jakaantuu neljään osioon: vammaispalvelut, työikäisten palvelut,
lastensuojelupalvelut sekä ohjauksen, kuntoutuksen ja neuvonnan
palveluihin.
Palvelumuotoilussa tavoitteena on ollut palvelukokemusten
käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelut vastaavat asiakkaiden
tarpeita. ICF mahdollistaa henkilön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn
arvioinnin ja siihen liittyvien osatekijöiden tarkastelun. ICF-viitekehyksen
mukaan toimintakyky koostuu henkilön ruumiin/kehon toiminnoista,
ruumiin rakenteista sekä suorituksista ja osallistumisesta suhteessa henkilön
terveydentilaan vuorovaikutuksessa yksilö- ja ympäristötekijöiden kanssa.
ICF-viitekehys antaa työntekijöille yhteisen kielen henkilön
kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviointiin ja tuen suunnitteluun ja sen
toteuttamiseen.
Lappajärven sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottaa Järvi-Pohjanmaan
perusturva, joka asiantuntijana tulee antamaan lausunnon Eskoon
palvelujen kehittämisestä. Lausunto jaettiin kunnanhallituksen jäsenille.

Kj

Kunnanhallitus yhtyy Järvi-Pohjanmaan perusturvan lausuntoon.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen
Kh 09.09.2019 § 176
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 § 49 valinnut Lappajärven
kunnanjohtajaksi Sami Alasaran. Päätöksestä ei ole määräaikaan mennessä
valitettu.
Kunnanvaltuuston päätöksen (17.6.2019 § 49) mukaan valinta on
ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen
terveydentilastaan.
Sami Alasara on 6.9.2019 toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon
terveydentilastaan.
Sami Alasaran kanssa laaditaan kunnanjohtajasopimus.
Kh:n pj

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Alasara ja Huhtala poistuivat esteellisinä
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Kirjastoauton toiminta
Kh 09.09.2019 § 177
Lappajärven kirjastoauto on kulkenut kolmena päivänä viikossa. Tällä
hetkellä auto ei ole ollut liikenteessä. Kirjastotoimen johtaja on selvittänyt,
että Alajärven kaupungin kirjastoauto liikkuu kolmena päivänä viikossa,
joten sieltä saattaisi olla mahdollista ostaa kahden päivän työpanos.
Päätös

Kunnanhallitus päätti, että Alajärven kaupungilta kysytään mahdollisuutta
ostaa kirjastoauton kuljettajan kahden päivän työpanos viikossa.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus
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Kiinteistöstrategia
Kh 09.09.2019 § 178
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.1.2019 § 20 päättänyt pyytää Jussi
Hernesniemeltä tarjousta toimenpideohjelmaesityksestä seuraavista
kiinteistöistä: Länsirannan koulu, Rantakankaan koulu, Kotiahonkujan
koulut, kunnantalo, toimintakeskus ja hiihtomaja.
Jussi Hernesniemi on tehnyt PT-suunnitelmia ja ne on valmistumassa
viikolla 37.
PT-suunnitelmat pitäisi saada mahdollisimman nopeasti, koska nyt
valmistellaan vuoden 2020 talousarviota. Suunnitelmia tarvittaisiin myös
muun päätöksenteon tueksi.
Päätös

Kunnanhallitus päätti kiirehtiä PT-suunnitelmien valmistumista.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Kh 09.09.2019 § 179
1. Etelä-Pohjanmaan II-vaihemaakuntakaavan muutoksen ehdotusvaiheen
kuuleminen
2. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 26.08.2019 esityslista
3. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan pöytäkirja 20.08.2019
4. Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset elokuu/2019
5. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirja
29.08.2019
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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Kunnanhallitus
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

167,168,172,175,178,179
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

169,170,171,173,174,176,177
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 kunnanhallitus, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät

169,170,171,173,174,176,177

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

19/2019

Pöytäkirja

18

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

Lisätietoja

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.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 € (1.1.2019
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:

