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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kv 24.02.2020 § 1

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille x.x.xx sähköpostin/
postin välityksellä. Lisäksi kutsut on lähetetty kunnanjohtajalle sekä
sähköpostitse/postitse kolmelle Suomen Keskustan varavaltuutetulle ja
yhdelle kunkin muun valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle siltä
varalta, että varajäsen joudutaan kutsumaan kokoukseen.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja Järviseudun
Sanomissa. Esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aluksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Laasanen esitti onnittelut valtuuston
puolesta valtuutettu Seppo Keski-Vinkalle pitäjänneuvoksen arvonimen johdosta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Kunnanvaltuusto

§2

1/2020

24.02.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kv 24.02.2020 § 2

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Hannu Kuoppala ja Arja
Lehtola

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Hannu Kuoppala ja Arja
Lehtola.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Käsittelyjärjestys
Kv 24.02.2020 § 3

Valtuutetut voivat tehdä muutosehdotuksia käsittelyjärjestykseen. Lisäksi
kiireellinen asia voidaan ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelyjärjestys.
Kokous keskeytetään klo 18.30, kun Janne Käpylehto esittelee jääkarusellin
rakentamista Lappajärveen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§4
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Kiireelliset asiat
Kv 24.02.2020 § 4

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.

Päätös:

Todettiin, ettei kiireellisiä asioita ole.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Takauksen myöntäminen Kärnänsaaren vesiosuuskunnan lainalle
Kh 20.01.2020 § 9
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kärnänsaaren vesiosuuskunta pyytää 7.1.2020 allekirjoitetulla kirjelmällään
kunnan takausta 155.000,00 euron lainalle. Lainan määrä sisältää
arvonlisäveron.
Kärnänsaaren Vesiosuuskunta on saanut Lappajärven Osuuspankilta
14.1.2020 päivätyn luottolupauksen 155.000,00 euron lainalle, jonka
laina-aika on enintään 10 vuotta. Muut ehdot ilmenevät luottolupauksesta,
joka toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Kirjelmässä todetaan, että lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta.
Arvonlisäveron palautuksella ja ELY-keskukselta haettavalla
investointituella, joka on 50 % arvonlisäverottomasta kustannuksista,
lyhennetään lainaa täysimääräisesti. Lopullinen lainamäärä tulee olemaan
merkittävästi pienempi. Lainan vastavakuudeksi Kärnänsaaren
vesiosuuskunta tarjoaa yrityskiinnitystä. Vesiosuuskunta on toimittanut
vuoden 2018 tilikauden tase-erittelyn.
Hakemusta perustellaan mm. sillä, että Kärnänsaaren vesiosuuskunnalla on
vuosia ollut veden laadun ja toimintavarmuuden osalta suuria ongelmia.
Veden laatua seuraavat viranomaiset ovat useaan otteeseen huomauttaneet
veden laadusta ja kehottaneet osuuskuntaa ryhtymään toimiin veden laadun
parantamiseksi. Vesiosuuskunta vastaa talousveden toimittamisesta 231
asiakkaalle. Asiakkaat ovat Kärnässä vakituisesti asuvia sekä vapaa-ajan
asunnon omistavia. Kärnässä on myös matkailuyrittäjiä. Yrittäjille on
erityisen tärkeää, että asiakkaat saavat laadukasta vettä.
Osuuskunta on sopimuksella sitoutunut toimittamaan laadukasta talousvettä
asiakkaille. Nyt tehtävällä investoinnilla rakennetaan ns. alavesisäiliö,
tehdään linjastopuhdistuksia ja linjoja osittain uusitaan. Vesi tullaan
jatkossa ostamaan Lappajärven vesiosuuskunnalta. Näillä toimenpiteillä
talousveden laatu ja toimintavarmuus turvataan tulevaisuudessa.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus
ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy
merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla
vastavakuuksilla.
Kuntalain 129 §:n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai
muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta
tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai
Pöytäkirjan tarkastajat:
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jos se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Harjula
& Prättälä: Kuntalaki, tausta ja tulkinnat -kirjassa todetaan (s. 872)
seuraavaa: "Sellaista puhtaasti ei-taloudellista toimintaa tai taloudellista
toimintaa, joka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa,
kunta voi momentin mukaan edelleen taata. Tällaista toimintaa voi olla
esimerkiksi niin kutsutuilla luonnollisilla monopoleilla, kuten esimerkiksi
kuntien alueella toimivilla vesiosuuskunnilla."
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää kunnan
omavelkaisen takauksen Kärnänsaaren Vesiosuuskunnan Lappajärven
Osuuspankista otettavalle 155.000,00 euron lainalle luottolupauksessa
mainituin ehdoin. Lappajärven kunta saa vastavakuudeksi Kärnänsaaren
Vesiosuuskunnalta yrityskiinnityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Leväniemi ja Maria Viita-aho-Tohni
(yhteisöjäävit) sekä Hannu Kuoppala (intressijäävi) poistuivat kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Jarkko Savola toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Kv 24.02.2020 § 5
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Kuoppala (intressijäävi), Jari Ollila ja
Maria Viita-aho-Tohni (yhteisöjäävejä) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Tämän asian kohdalla pöytäkirjan tarkastajana toimi Vesa Luoma.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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Kuntatodistusohjelman perustaminen
Kh 20.01.2020 § 10
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnalla on sopimus kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta
kahden rahoittajan kanssa. Tällä hetkellä rahamarkkinat ovat kovin
kilpaillut ja sen vuoksi olisi perusteltua harkita kuntatodistusohjelman
perustamista myös muiden rahalaitosten kanssa.
Asiaa puoltaa myös se, että kunnalla on vireillä erittäin merkittäviä
investointihankkeita, jolloin rahoituksen saaminen lyhyelläkin ajalla on
varmistettava.
Kunnanvaltuusto on tehnyt 26.9.2011 § 63 pysyvän delegointipäätöksen
lainan nostamisesta kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion lainanottomäärän suuruisena sen lisäksi, mitä
kunnalla on sopimuksia kuntatodistusten liikeeseenlaskemisesta Danske
Bank OYJ:n ja Kuntarahoitus OYJ:n kanssa. Kunnanhallitus on oikeutettu
tarvittaessa antamaan asiasta delegointipäätöksen myös kunnan
viranhaltijoille. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, että kuntatodistusten
liikkeelle laskemisen ajankohdasta tekee päätöksen hallintojohtaja tai
kunnanjohtaja.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta perustaa
kahdenvälisen kuntatodistusohjelman OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordean
kanssa siten, että ohjelmakoko on kummankin kanssa erikseen
maksimissaan 5.000.000,00 euroa. Päätöksen kuntatodistusten liikkeelle
laskemisen ajankohdasta tekee kunnanjohtaja tai hallintojohtaja.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 6
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta
Kh 03.02.2020 § 16
Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita
palveluaan koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään
kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 157-159 § koskee kunnan asukkaiden aloitteita ja 127 §
koskee valtuutettujen aloitteita. Niiden mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskeneista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2017 aikana on jätetty seuraavat aloitteet, joita ei ole todettu
loppuun saatetuksi
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 26.02.2018 § 36 edustajansa asiaa
valmistelevaan työryhmään, johon tekninen lautakunta oli jo nimennyt omat
edustajansa. Työryhmän vetäjänä toimi Esko Leväniemi. Selvityksen
laatijaksi valittiin WSP Finland Oy ja selvityksen lopullinen raportti
valmistui tammikuussa 2019. Selvityksen laatimisen osalta aloite on
loppuun käsitelty, mutta selvityksen johdosta tehtävien päätösten ja
toimenpiteiden osalta asian käsittely on vielä kesken.
WSP Finland Oy:n laatima kiinteistöstrategia sisältänyt pitkän tähtäimen
suunnitelmaa. Siksi kunnanhallitus päätti, että Rakennuttajan
Laskentavoima Oy:llä teetetään laadittujen kuntotutkimusten pohjalta
kunnostustarveselvitys, kustannuslaskelmat pitkän tähtäimen suunnitelmat.
Nämä on tehty ja PTS esitetty tilatarpeen selvitystyöryhmälle ja
taloustyöryhmälle hyväksyttäväksi.
2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Asian valmistelu jätetty sivistyslautakunnalle. Sivistysjohtajan ilmoituksen
mukaan asian käsittely on viivästynyt sairaslomien vuoksi. Lisäksi omaa
ruoanvalmistusta ei nyt ole, koska koululaisten ruoka tuotetaan Jamilla.
Asian käsittely otetaan uudelleen esiin sitten, kun ruoanvalmistus uudessa
koulussa käynnistyy. Asian käsittely on siis vielä kesken.
Vuoden 2018 aikana on jätetyt aloitteet:
1. Kuntalaisaloite Turvallinen oppimisympäristö koululaisille
Aloitetta on käsitelty kh 16.04.18 § 85 ja kv 23.04.2018 §28. Aloitteessa on
mm esitetty vaatimus terveellisestä sisäilmasta ja turvallisesta
nykyaikaisesta oppimisympäristöstä. Kirkonkylän koulutilojen osalta tämä
toteutetaan rakentamalla yhteiskoululle uudet nykyaikaiset tilat. Prosessi on
käynnistynyt, ja uusien koulutilojen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.
Väliajaksi on vuokrattu opetustiloja Jamilta ja entisestä Kivikoulusta.
Lukion tiloissa on WSP Finland Oy tehnyt rakenne- ja sisäilmaselvityksiä,
joiden tuloksista on vasta ennakkotietoja. Lopullinen raportti saataneen
helmikuussa, minkä jälkeen voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä.
Länsirannan koulusta WSP Proko Oy on tehnyt LVISR-kuntoarvio- ja
PTS-suunnitelman ja tarkemman tutkimuksen rakennenäytteineen on tehnyt
Pro Leader Oy. Tältäkin osin lopullinen raportti on vielä tulematta.
Rantakankaan koululla kuntoarvion rakennenäytteineen teki vuonna 2015
Rakennuskatsastus Kuoppala Ähtäristä. Tässä esitetyt korjaustoimenpiteet
on toteutettu. Koko ilmastointia ei nykykäsityksen ohjeistamana kuitenkaan
ole uusittu, mutta sitä on parannettu. Rakennuksen alla oleva irtotavara on
poistettu, mutta maakerroksia sinne ei ole vaihdettu. Koska esimerkiksi
terveen sisäilman vaaliminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa, aloitetta tuskin
koskaan voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloitteen käsittely on siis
kesken.
Rantakankaan koululla on molempien rakennusten ryömintätilat
puhdistettu. Molemmilla kyläkouluilla on lisäksi tehty Rakennuttajan
Laskentavoiman esittämät korjaustoimenpiteet lukuun ottamatta punaisen
rakennuksen ulkoverhouksen uumista, mitä ei kustannussyistä tässä
vaiheessa pidetty välttämättömänä.
Vuoden 2019 aikana jätetyt aloitteet:
1. Valtuustoaloite Uudesta koulusta kestävä, terveellinen ja energiatehokas
Kv 28.01.2019 § 13 Aloite lähetetty kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Pedagogisessa suunnitelmassa on otettu huomioon mm. turvallisuuteen ja
viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. Koulun suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota koulun kestävyyteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen
vaikuttavia asioita.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kj

Kunnanhallitus antaa edellä olevat, tehtyjä valtuustoaloitteita koskevat
selvitykset kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 7
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto totesi, ettei yksikään valtuustoaloite ole loppuun käsitelty
vaan niiden käsittely jatkuu edelleen.
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Luottamushenkilöiden eronpyyntö luottamustehtävistä
Kh 20.01.2020 § 7
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Marita ja Esa Järvinen ovat kirjeellään 08.01.2020 ilmoittaneet, etteväi ole
enää käytettävissä kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut Marita Järvisen
ympäristölautakunnan jäseneksi v. 2017-2021. Esa Järvisen
kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.06.2017 valinnut Järviseudun
koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäseneksi (Viita-ahon-Tohnin
varajäsen).
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron
- Marita Järviselle ympäristölautakunnan jäsenyydestä ja
- Esa Järviselle Järviseudun koulutuskuntayhtymän valtuuston
varajäsenyydestä
ja että kunnanvaltuusto nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsenet
edellä mainittuihin luottamustoimiin.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 8
Maria Viita-aho-Tohni esitti, että Inka Herrala valitaan
ympäristölautakunnan jäseneksi ja Erkki Mustikkamaa Järviseudun
koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäseneksi.
Muita esityksiä ei tehty.
Päätös

Kunnanvaltuusto myönsi eron Marita Järviselle ympäristölautakunnan
jäsenyydestä ja Esa Järviselle eron Järviseudun koulutuskuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä.
Kunnanvaltuusto nimesi Inka Herralan ympäristölautakunnan jäseneksi ja
Erkki Mustikkamaan Järviseudun koulutuskuntayhtymän valtuuston
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan jäsen ja II varapuheenjohtaja
Kh 03.02.2020 § 18
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa koskevassa
yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että lautakunnalla on Alajärven
kaupungin nimeämä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista
toisen nimeää Lappajärven kunta ja toisen Vimpelin kunta siten, että I
varapuheenjohtaja Vimpelistä ja II varapuheenjohtaja Lappajärveltä.
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 16.12.2019 § 82 Järvi-Pohjanmaan
perusturvalautakunnan jäseneksi Ville Ala-ahon (Esko Leväniemen tilalle,
joka oli II varapuheenjohtaja) ja Maarit Aholan. Kokouksessa jäi
nimeämättä II varapuheenjohtaja.
Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää Järvi-Pohjanmaan
perusturvalautakunnan II varapuheenjohtajan.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 9
Maarit Ahola esitti, että Ville Ala-aho nimetään Järvi-Pohjanmaan
perusturvalautakunnan II varapuheenjohtajaksi.
Muita esityksiä ei tehty.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto nimesi Ville Ala-ahon Järvi-Pohjanmaan
perusturvalautakunnan II varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset: lukio
Sivltk 10.02.2020 § 4
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Lappajärvellä on tehty kouluterveyskysely 4.-5. sekä 8. ja 9. -luokkalaisille
sekä lukion alkaville ja jatkaville osana valtakunnallista tutkimusta keväällä
2019 (THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Tiedot kerätään valtakunnallisesti vertailukelpoisella menetelmällä ensimmäistä kertaa sähköisesti.
Lappajärvi on ollut mukana vuosina 2003-2019. kun kyselyä on tehty.
Kyselyn tulokset on lähetty sivistyslautakunnan jäsenille etukäteen
sähköisesti. Lukion kootut tulokset ovat myös liitteessä 3.
Pienissä kunnissa (30–69 vastaajaa) merkittäväksi on tulkittu vähintään
kymmenen prosenttiyksikön muutos. Pidemmän aikavälin muutosta raportoitaessa pienessä kunnassa keskimääräisen muutoksen täytyy olla vähintään 7 prosenttiyksikköä, kun suurimmissa kunnissa riittää 1,5 prosenttiyksikön keskimääräinen muutos, jotta muutos on merkittävä.
Kouluterveyskyselyn tuloksia on käyty läpi opiskelijoide kanssa. Myös
opettajakunta on käynyt ne läpi ja esittänyt toimenpide-ehdotuksensa.
Lukio:

Erittäin tyytyväinen elämäänsä -osuus on tippunut (v. 2019 21 % - v.
2017 45 %). Nyt luku on lähellä koko maan lukua.

Koettu terveydentila taas on noussut paremmaksi ja on hyvin samalla
tasolla kuin koko maassa.

Edelleen noin neljäs osa kokee terveytensä huonoksi(22 % - 25 %).
Niska- ja hartiakivut ovat lisääntyneet; päivittäiset oireet ovat
muuttuneet viikottaisiksi tai kuukausittaisiksi eli harventuneet.
Väsyneiden ja univaikeuksista kärsivien määrä on vähentynyt
edellisistä vuosista. Terveydentila näyttää paremmalta kuin koko
maan taso.

Masentuneisuus ja opiskelijoiden oma huoli mielialastaan ovat
molemmat kasvaneet 15-20 %, mikä on merkittävä muutos. Koko
maassa 14 % kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta,
Lappajärvellä 36 %.

Seksuaalisuusasiat näyttävät olevan hyvin tiedossa eikä lisätiedon
tarvetta ole; 21 % ilmoitti tarvitsevansa halvempia
ehkäisymenetelmiä. (koko maa 26 %). Seksuaalista häirintää koetaan
lähinnä puhelimessa tai internetissä (29 %, koko maa 16 %).

Osallisuus ja kokemus tärkeänä olemisesta osana luokka- tai
kouluyhteisöä ei ole niin hyvä kuin aiempina vuosina.
Vaikutusmahdollisuudet kouluyhteisössä nähdään hiukan paremmiksi
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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§ 34
§ 10

















Pöytäkirjan tarkastajat:

1/2020

16

10.02.2020
17.02.2020
24.02.2020

kuin yleisesti koko maassa.
Harrastuksista ja vapaa-ajan vietossa indikaattorit ovat entisestään
huonontuneet: oleskelutiloja ei ole (54 %) ja harrastuspaikat
sijaitsevat liian kaukana (58 5). Omatoiminen harrastaminen ja
liikkuminen on sen sijaan lisääntynyt ja ovat selvästi yleisempiä kuin
koko maassa.
Hampaiden hoito on parantunut edelleen v 2013 huonosta tuloksesta.
Elintapoihin voi olla tyytyväinen. Aamupalan syöminen on hiukan
vähentynyt (21 % - 17 %), mutta on selvästi parempaa kuin koko
maassa (36 % ei syö aamupalaa joka aamu). Kaikki syövät
koululounasta kun valtakunnallisesti sen jättää väliin 30 %.
Lukiolaisten ruokavalioon kuuluvat hedelmät ja vihannekset. Yli 80
% vastanneista ei juo ollenkaan energiajuomia. Vähintään 8 tuntia
yössä nukkuvien määrä on lisääntynyt lähes 10 %
Hengästyttävää liikuntaa harrastavien määrä sekä päivittäin
liikkuvien osuus on noussut. Samalla kuitenkin ylipainoisten määrä
nousee koko ajan (27 % - 19 %; koko maa 16 %).
Päihteiden yms. käyttö todella vähäistä, 44 % ilmoittaa olevansa
täysin raitis (v. 2017 17 %). Myös asenteet päihteitä kohtaan ovat
jonkin verran parantuneet - käyttö ja asenteet ovat paremmat kuin
koko maassa.
Nettikäyttäyminen on valtakunnallisesti opiskelijoiden elämää
häiritsevämpää kuin Lappajärvellä, netin käyttö ei täällä vaikuta
syömiseen tai nukkumiseen eikä aiheuta ylimääräistä hermostumista.
Koulunkäynnistä pitävien osuus on noussut merkittäväsi (70 - 55 %),
ja on samalla tasolla kuin koko maassa (71 %).
Koulu-uupumusta kokee 25 %. (koko maa 16 %). Sitä kuvaavat
kolme tekijää: 1) koulutyöhön tai opiskeluun liittyvä emotionaalinen,
uupumusasteinen väsymys, 2) opintojen merkityksen vähentyminen,
kyynisyys tai välinpitämätön suhtautuminen koulutyöhön tai
opiskeluun sekä 3) riittämättömyyden tunne opiskelijana. Nämä
tekijät ovat jossain määrin pysyviä, mutta sekä väsymys että
kyynisyys ennustavat myöhempää riittämättömyyden tunnetta. Näistä
kolmesta lappajärveläiset opiskelijat kokevat selvästi kohdat 1 ja 3
ongelmallisiksi riittämättömyyden tunnetta opiskelijoina (42 % ja
46% ). Valtakunnallisesti vastaavat luvut ovat 30 % ja 24 %.
Koulunkäynnin ja opiskelun indikaattorit ovat hiukan parantuneet;
tällä kertaa oli vaikeuksia laskemista vaativissa tehtävissä. Vaikeuden
lukemisessa olivat vähentyneet.
Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa kohta oli edelleen
parantunut (33 % - 38 % ja v. 2015 43%). Vastaavasti vaikeudet
opetuksen seuraamisessa, suullisessa esiintymisessä ja tunnilla
vastaamisessa olivat lisääntyneet merkittävästi, ne ovat lähellä
valtakunnallisia lukuja. Opiskelussa käytettävien laitteiden käytössä
ei ole ongelmia (koko maa 12 %).
Opiskelijat kokevat, että opettajat kohtelevat heitä

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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oikeudenmukaisesti, työrauha on hyvä ja ilmapiiri lukiolla hyvä. Yli
puolet on sitä mieltä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita
opiskelijoiden kuulumisista (v. 2017 21 %, koko maa 36 %).
Oppilaitoksen fyysisissä työloissa ovat huonontuneet edellisiin
vuosiin verrattuna tunkkainen ilma (63 %) kylmyys, tunkkainen ilma
ahtaus, hajut, melu - vastaavasti heitä ei ole häirinnyt kuumuus,
valaistus, kalusteet tai sosiaalitilat.
Perhe ja elinolot -kohta näyttää Lappajärvellä hyvältä.
Koulukiusaamista ei esiinny kuten ei aiemminkaan, mutta ei yhtään
läheistä ystävää -kohta on noussut 0 %:sta - 21 %:iin. Kukaan ei
kuitenkaan koe itseään yksinäiseksi.
Edelleen on päästy hyvin kouluterveydenhoitajalle, koululääkärille,
koulukuraattorille tai -psykologille. Terveystarkastuksen
laadukkuuden kokemus on tippunut (52 % - 74 %)

Kouluterveyskyselyn tuloksia ovat käsitelleen myös opiskelijat ja lukion
opettajakunta sekä kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Koontina voidaan
edellä esitetyn lisäksi todeta:
Ilon aiheet
 ei kiusaamista
 harrastetaan paljon ja harrastuksia paljon
 liikkuminen lisääntynyt, mutta ylipaino lisääntynyt myös
 koulunkäynnistä pitää useampi opiskelija
 seksuaalikasvatus näyttää olevan kunnossa
Huolen aiheet
 pelataan paljon, erityisesti netissä
 ylipaino lisääntynyt entisestään
 oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, lähinnä tunkkanen
ilman tunkkaisuus, kylmyys, epämiellyttävä haju sekä melu
(lukiopedagogiikkakyselyn mukaan melu johtuu 3.-5. luokkalaisista
sekä osittain myös 7.-9. luokkalaisista)
 uupumusta on paljon ja tämä on huomattu lukiollakin ja siitä on jo
useasti keskusteltu ja toimenpiteitäkin tehty
Toimenpide-ehdotukset
 Opiskelijat:
 välitunneille tekemistä
 stressiä aiheuttaa, että yhtä aikaa on päättöviikko ja palautettavat
tehtävät (yleensä kyllä opettaja vaatii ne ennen päättöviikkoa,
opiskelija jättää ne tehtäväksi loppuun -> opintojen aikatauluttaminen
paremmin)

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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 kokeillaan opettajakunnan ehdottamaa yhteistä jaksopalaveria, mukaan
opettajien lisäksi opiskelijakunnan hallitus ja luokkien
luottamusoppilaat.
 kokeillut rentoutushetket ovat olleet hyviä
 voisiko kokeilla univälkkää?
 haluttaisiin ilmaista kahvia
 Henkilökunta:
 jaksopalaveri, kts. edellä
 opintojen alkuun enemmän ohjausta oppiaineittain, miten luetaan,
miten löydetään oleelliset asiat, miten valmistautua kokeeseen jne.
 tilat saatava kuntoon, osa helpotusta tulee, kun Jami jää pois käytöstä,
mutta lukiokin taattava terveenä
 yritetään entisestään vahvistaa osallisuuden ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia
 ilmainen ehkäisy tulossa alle 25-vuotiaille lähiaikoina; ilmaista
ehkäisyä toivottiin
 koulupsykologipalvelut pitäisi saada toimimaan
 kuraattori ja perheneuvolan psykologi ovat jo puuttuneet
opiskelijoiden jaksamiseen kyselyn ja sen pohjalta pidettävien
oppituntien muodossa; tiivis yhteistyö myös oppilaitoksen
opiskeluhuollon ja opiskeluhuoltoryhmän kanssa on tärkeää
Lukion toisen vuoden opiskelijoille on teetetty vuoden 2020 alusta myös
perinteinen lukiopedagogiikka-kysely. Sen tulokset esitellään kokouksessa.
Sen mukaan useat asiat ovat lukiossa hyvin ja opiskelijat ovat
motivoituneita, opettaja osaavat opettaa ja osaavat asiansa. Opiskelijoita on
otettu paremmin huomioon lukion kehittämisessä Jonkin verran on
parannettavaa opiskelun tukemisessa; virtuaaliopetus (esim . Google
Meets-kurssit) jakaa mielipiteitä ja omia tiloja kaivataan kovasti takaisin.
Edellisen kerran kouluterveyskyselyn tuloksia tarkasteltaessa § 16/
28.3.2018 sivistyslautakunta esitti mm .seuraavaa:
Vapaa-aikatoimelle suositeltiin nuorisofoorumin perustamista. Edustus
tähän foorumiin nuorten kanssa toimivista tahoista (viralliset ja ei-viralliset)
sekä nuorista. Nuorisofoorumi perustettu epävirallisesti ja se on
kokoontunut kerran vuoden aikana. Suunnitelmana on, että se kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa. Sivistyslautakunta on kutsunut välillä koululaisia,
opiskelijoita ja nuorisovaltuuston jäseniä asiantuntijoiksi heitä koskevissa
asioissa kokouksiinsa.
Sivistysjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi lukion kouluterveys 2019 tulokset.
Tulokset lähetetään tiedoksi myös kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Hyväksyttiin
Merkitään pöytäkirjaan, että Juho Korpela poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro,
puh. 044-3699 221 tai 06-2412 5120.

Kh 17.02.2020 § 34

Kj

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen lukion kouluterveys 2019 tulokset ja
antaa ne tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 10
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Matemaattisen aineiden virat: viran lakkauttaminen, virkanimikkeen muutos ja viran
aukijulistaminen
Sivltk 10.02.2020 § 8

Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Sivistyslautakunta on myöntänyt perusopetuksen mat., fys. ja kemian
lehtorin viran haltijalle eron edellisessä pykälässä.
Kunnassa on tällä hetkellä matemaattissa aineissa seuraavat virat ja
tuntiopettajuudet:
- Perusopetuksen mat., fys. ja kemian lehtorin virka 207 (eläkkeelle
siirtyvän virka), opetusvelvollisuus 21 t
- Perusopetuksen matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja 205
(tuntiopettajuus täytettynä), opetusvelvollisuus 21 t
- Perusopetuksen ja lukion yht. mat., fys. ja kemian leht. virka 211 (virka
täyttämättä vuodesta 2017 lähtien eläkkeelle siirtymisen myötä),
opetusvelvollisuus 21 t
- Lukion ja perusopetuksen yht. matematiikan ja fysiikan lehtorin virka 309
(virka täytettynä), opetusvelvollisuus 20 t
- Yläasteen ja lukion tuntiopettaja matematiikka (ollut täyttämättä 1.8.2009
lähtien, ei varsinainen virka)
Matemaattisten aineiden virat ja tuntiopettajuudet on järjesteltävä uudelleen
opetuksen ja koulujen tarpeen mukaan. Perusopetuksen aineenopetuksessa
sekä lukiokoulutuksessa riittää tällä hetkellä kolmen opettajan työpanos.
Virkamuutokset esitetään tehtäväksi seuraavasti:






Virka 207 lakkautetaan.
Tuntiopettajuus 205 pysyy ennallaan.
Virka 211 muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi
matemaattisten aineiden lehtorin viraksi. Pätevyys pitää olla
vähintään kahteen matemaattiseen oppineiseen.
Virka 309 pysyy ennallaan.
Yläasteen ja lukion matematiikan tuntiopettajan virka todetaan
lakkautuneeksi.

Näistä virka 211 tulee laittaa hakuun ja se tulee täyttää lukuvuoden 2019 2020 alusta. Kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden vuodelle 2020
(kh §20 / 3.2.2020) mukaan avoimeksi jäänyttä virkaa ei saa julistaa auki
ilman kunnanhallituksen lupaa. Viran täyttäminen on huomioitu
sivistystoimen talousarviossa eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia.
Kunnan hallintosäännön (§ 25/2017) pykälän 45 mukaan valtuusto päättää
viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää
virkanimikeen muutoksesta.
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
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Kunnanvaltuusto
Sivistysjohtaja:
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Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
1.
2.

Virka 211 muutetaan perusopetuksen ja lukion yhteiseksi
matemaattisten aineiden lehtorin viraksi. Pätevyys pitää olla
vähintään kahteen matemaattiseen oppineiseen.
Virka laitetaan heti auki ja virka täytetään 1.8.2020 alkaen..

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että
1.
virka 207 perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin
virka lakkautetaan 1.8.2020.
2.
yläasteen ja lukion matematiikan tuntiopettajan virka todetaan
lakkautuneeksi.
Päätös:

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

Kh 17.02.2020 § 36
Kj

Kunnanhallitus päättää, että virka 211 muutetaan perusopetuksen ja lukion
yhteiseksi matemaattisten aineiden lehtorin viraksi. Pätevyys pitää olla
vähintään kahteen matemaattiseen oppiaineeseen. Kunnanhallitus myöntää
sivistystoimelle luvan laittaa viran auki siten, että virka voidaan täyttää
1.8.2020 lukien.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että virka 207 perusopetuksen
matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka lakkautetaan 1.8.2020 ja
että yläasteen ja lukion matematiikan tuntiopettajan virka todetaan
lakkautuneeksi.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 11
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto päätti, että virka 207 perusopetuksen matematiikan,
fysiikan ja kemian lehtorin virka lakkautetaan 1.8.2020 ja että yläasteen ja
lukion matematiikan tuntiopettajan virka todetaan lakkautuneeksi.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Viran lakkauttaminen/perusopetuksen teknisen työn lehtorin virka
Sivltk 10.02.2020 § 9
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Lappajärven kunnan opettajakunnan viroissa on virka 208 eli
perusopetuksen teknisen työn lehtori. Kyseisen viran haltija on valittu
perusopetuksen rehtorin virkaan 1.8.2018 lähtien.
Perusopetuksessa ei ole enää teknisen työn tunteja viran
opetusvelvollisuutta (24 t) tai edes päätoimista tuntiopettajuutta varten (16
t). Lukuvuonna 2018-2019 uuden opetussuunnitelman mukaisia käsityön
teknisen puolen tunteja oli kuusi ja lukuvuonna 2019-2020 neljä.
Alaluokkien käsityötunnit ovat pitäneet luokanopettajat, jotka tarvitsevat
tunnit täyttääkseen oman opetusvelvollisuutensa.
Lappajärven kunnan hallintosäännön 6. luvun Toimivalta henkilöstöasioissa
45 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Sivistysjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen teknisen työn lehtorin virka
lakkautetaan välittömästi.

Päätös:

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

Kh 17.02.2020 § 37

Kj

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja esittää edelleen
kunnanvaltuustolle, että perusopetuksen teknisen työn lehtorin virka
lakkautetaan välittömästi.

Päätös

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

Kv 24.02.2020 § 12
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.

Lappajärven kunta
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Selvitys kyläkouluista
Sivltk 21.11.2019 § 58
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Sivistyslautakunta päätti 2.5.2019 § 23 tehdä selvityksen Länsirannan koulu
tulevaisuudesta ja opetustiloista. Tarkoituksenmukaista oli selvittää samalla
molempien kyläkoulujen tulevaisuutta. Selvitystä on käsitelty myös
kunnanhallituksen asettamassa taloustyöryhmässä. Siihen ei ole ottanut
kantaa vielä mikään taho.
Selvitys on liitteenä 4. Selvityksessä on tarkasteltu oppilasmääriä ja
-ennustetta sekä kiinteistöjen kuluja sekä remontteja ja korjaustarpeita.
Erikseen on käyty läpi se vaihtoehto, että kaikki kunnan lapset olisivat
yhdessä, uudessa koulussa. Selvityksessä on käsitelty niitä mahdollisia
muutoksia, jotka kyläkoulujen lakkauttaminen aiheuttaisi. Muutokset ovat
sekä kustannuksellisia että toiminnallisia. Tässä vaiheessa on syytä todeta,
että selvitys on tehty vain tilanteen tarkastelemista varten, sitä ei ole tehty
lakkauttamispäätöksiä varten. Selvitys on taloustyöryhmän käytettävissä ja
sen jatkokäsittelystä päättää kunnanhallitus ja -valtuusto.
Selvitys on toimitettu lautakunnan jäsenille jo kokouskutsun yhteydessä.
Selvitystä on esitelty koulunjohtajien kokouksessa, opettajainkokouksessa
sekä se on ollut valtuutettujen käytettävissä. Sivistysjohtaja on pyytänyt
myös kommentit tai lausunnot kyläkouluilta, opettajien luottamusmiehelta
ja OAJ Lappajärven paikallisyhdistykseltä. Nämä esitellään kokouksessa.
Koulujen kunto on tällä hetkellä sellainen, että Länsirannalla tuntuvat
luokkatilat olevan selvästi paremmassa kunnossa kuin viime lukuvuonna;
ainoastaan liikuntasalista ja käsityötiloista tulee joitakin ilmoituksia, mutta
oireilu on selvästi vähentynyt. Rantakankaan koululta ei ole tullut yhtään
ilmoitusta kouluterveydenhoitajalle tänä syksynä.
Sivistystoimi teetti ns. kohdennetun sisäilmakyselyn viikoilla 43-44
jokaisen koulun henkilökunnalle. Näitä kaikkia tuloksia käsitellään
myöhemmin sen jälkeen kun sisäilmatyöryhmä on käsitellyt ne.
Länsirannan koulun osalta luokkatilat osa henkilökunnasta koki paremmiksi
ja liikuntasalin edelleen huonoksi. Uusia, terveitä tiloja toivottiin.
Rantakankaalla sisäilmastossa ei ollut juurikaan muutoksia edelliseen
lukuvuoteen, suurin osa henkilökunnasta on ollut ja on edelleen
oireettomia.
Sivistysjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta tutustuu selvitykseen ja keskustelee siitä. Keskustelun
päätteeksi sivistyslautakunta voi joko
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A) saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle sellaisenaan
B) saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle omian
kannanottojen ja näkemysten kanssa
C) jatkaa selvityksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kokouksessa annettu päätösesitys:
Sivistyslautakunta kävi selvityksen läpi kohta kohdalta ja totesi, että siihen
ei tarvitse tehdä muutoksia.
Sivistyslautakunta jatkaa selvityksen käsittelyä sen jälkeen kun
kyläkouluilla on järjestetty vanhempainillat tammikuussa siten, että selvitys
saatetaan ennen iltoja tiedoksi vanhemmille. Vanhempainiltoihin kutsutaan
sekä koulujen oppilaiden että varhaiskasvatusyksiköiden lasten vanhemmat;
kutsu lähtee myös sivistyslautakunnan jäsenille. Vanhempailtojen jälkeen
tehdään vanhemmille kysely; minkä jälkeen tätä kokousasiaa käsitellään
uudelleen sivistyslautakunnassa. Sivistyslautakunta seuraa myös
taloustyöryhmän ehdotuksia.
Päätös:

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

Sivltk 10.02.2020 § 10
Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Kyläkoulujen ja kylien varhaiskasvatusyksiköiden vanhemmille on pidetty
yhteinen vanhempainilta 20.1.2020. Paikalla oli 41 osallistujaa;
sivistyslautakunnan jäseniä paikalla oli kuusi. Vanhempainillassa käytiin
läpi selvitys pääpiirteissään ja sen jälkeen vanhemmat jatkoivat keskustelua
kylittäin. Sivistyslautakunnan jäsenet keskustelivat henkilökunnan kanssa.
Lopuksi vielä tehtiin yhdessä yhteenvetoa keskusteluista, mikä esitellään
kokouksessa.
Vanhempainillan jälkeen tehtiin kysely, johon piti vastata 29.1.2020
mennessä. Länsirannalta saatiin 18 vastausta ja Rantakankaalta 46
vastausta. Koonti kyselyistä on toimitettu sivistyslautakunnan jäsenille
erillisenä valmistelumateriaalina.
Sivistysjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistyslautakunta jatkaa keskustelua kyläkouluista ja tekee tarvittaessa
esityksiä. Esitykset annetaan kokouksessa.

Lappajärven kunta

Pöytäkirja
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Kokouksessa annettu esitys: Vanhemmille tehtyjen kyselyjen koonnit julkaistaan koulujen
pedanet-sivuilla ja toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle.
Sivistyslautakunnan oma kanta on, että kyläkoulut jatkavat niin kauan kuin
kiinteistöihin ei tarvitse tehdä suuria, kalliita peruskorjauksia ja kiinteistöt
ovat niin oppilaille kuin henkilökunnallekin terveellisiä.
Varhaiskasvatuspalvelut on säilytettävä kylillä.
Päätös:

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

Kh 17.02.2020 § 38

Kj

Kunnanhallitus merkitsee kyselyjen koonnit tiedokseen ja antaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Elina Löytömäki saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 17.51.

Kv 24.02.2020 § 13
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Virkasuhteen jatkuminen
Kh 17.02.2020 § 40
valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 valinnut kunnanjohtajaksi Sami
Alasaran. Päätöksestä ei määräaikaan valitettu. Valinnassa on edellytetty
hyväksyttävän lääkärintodistuksen toimittamista, jonka Alasara on toimittanut ja
kunnanhallitus on sen jälkeen vahvistanut valinnan.
Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Alasara on ottanut viran
vastaan 1.9.2019, joten koeaika päättyy 29.2.2020. Virkasuhde jatkuu koeajan
päätyttyä viranhoitomääräyksen mukaisesti ilman uutta päätöstä.
Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että kunnanjohtaja Sami Alasara on toiminut
virassaan johtajasopimuksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti, joten ei ole
mitään estettä, etteikö hän voisi jatkaa kunnanjohtajan virassa toistaiseksi
voimassa olevassa virkasuhteessa koeajan jälkeen.
Asia annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Sami Alasara (osallisuusjäävi) ja
hallintojohtaja Päivi Huhtala (palvelussuhdejäävi) poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän asian
käsittelyn aikana Hannu Kuoppala.

Kv 24.02.2020 § 14
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Laasanen onnitteli valtuuston
puolesta kunnanjohtaja Sami Alasaraa ja toivotti menestystä viran hoidossa.
Kunnanjohtaja Sami Alasara kiitti saamastaan luottamuksesta.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.30 Janne
Käpylehdon esityksen ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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24.02.2020

Muut asiat
Kv 24.02.2020 § 15
Tietokirjailija-keksijä Janne Käpylehto esitteli Skypen välityksellä
suunnitteilla olevan maailman suurimman jääkarusellin rakentamista
Lappajärvelle. Myös Vimpelin kunta ja Alajärven kaupunki ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa hankkeesta. Jääkaruselli toteutettaisiin huhtikuun alussa,
mikäli jäätilanne sen vielä sallii.
Suunnittelua jatketaan edelleen.
Esittely päättyi klo 18.57 ja kokousta jatkettiin heti esityksen jälkeen.
Puheenjohtaja totesi, että kukaan valtuutetuista tai viranhaltijoista ei ollut
poistunut kokouksesta tauon aikana.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muita asioita ei ollut.
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1/2020

Pöytäkirja

28

Kunnanvaltuusto
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

VALITUSOSOITUS

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät 1-4,7,10,13,14,15,

HallintolainkäyttöL 5 §:n. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi ,
fax 029 56 42760
Kunnallisvalitus, pykälät 5,6,8,9,11,12,

Valitusaika

30

päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika

päivää

Mikäli kysymyksessä on julkisista hankinnoista annetun laina mukainen hankintapäätös,
tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta,
osoite PL 188, 00131 Helsinki. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet
Jos valittajan puhevaltaa käyttää 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.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

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.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

