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Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2019
Teknltk 17.03.2020 § 14
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014 § 56 Lappajärven kunnan ja
kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen. Lautakunnat
on velvoitettu toimittamaan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
edelliseltä tilivuodelta. Lappajärven kunnan hallinto on pyytänyt lautakuntia
toimittamaan selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta toteaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019
seuraavaa:
Sisäisen valvonnan rakenne
Teknisessä toimessa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Tekninen
lautakunta ja ympäristölautakunta ovat vastanneet johtamastaan toiminnasta
ja tavoitteiden saavuttamisesta. Teknisessä lautakunnassa on lisäksi kolmejäseninen tiejaosto, jonka esittelijänä toimii rakennusmestari. Tiejaosto kokoontuu tarvittaessa. Lautakunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti, käsitelleet niille määrätyt asiat, tehneet tarvittavat päätökset ja seuranneet päätösten toimeenpanoa. Tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja ympäristölautakunta 6 kertaa. Tiejaosto on kokoontunut vuonna 2019 kolme kertaa.
Tekninen johtaja toimii lisäksi esittelijänä kunnanhallituksen asettamassa
kaavoituksen ohjausryhmässä, mikä kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa.
Sisäinen tarkkailu perustuu johtamisjärjestelmään ja organisaatiossa jaettuihin tehtäviin.
Johtavat viranhaltijat ja lautakunnat ovat tehneet toiminnan ja talouden seurannan keskeiset tehtävät raporttivelvoitteineen kunnan, hankkeiden ja urakoiden osalta.
Toimivalta ja vastuut
Koko teknisen toimen työnjako ja muut säännökset, ohjeet ja vastuut on kirjattu kunnan hallintosääntöön, jonka uusin versio on tullut voimaan
1.6.2017. Tekninen johtaja on vastuualueen johtavana viranhaltijana tilivelvollinen ja vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä
tehtävänmäärittelyjen mukaisesti. Muita vastuuviranhaltijoita ovat rakennusmestari, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri.
Teknisen toimen vastuulla on yhdyskuntasuunnittelu, yhdyskuntapalvelut,
toimitila- ja vuokrauspalvelut, vesihuolto, jätehuolto, maa- ja metsätilat,
muu liikeluonteinen toiminta, muu toiminta ja ympäristöpalvelut.
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Päätöksenteko
Päätöksenteossa on noudatettu sisäisen valvonnan ohjetta kaikilta osilta.
Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta
Tekninen toimi on ollut mukana voimassa olevan kunnan strategian suunnittelussa. Lautakunnat ovat valmistelleet vuodelle talousarvion ja -suunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoitteineen sekä resursseineen. Talouden valvonnassa ja seurannassa sekä aikataulutuksessa ohjeena on ollut
kunnan talouden täytäntöönpano-ohjeet. Käyttösuunnitelmat on hyväksytty
lautakunnissa. Tekninen toimi on mukana investointisuunnitelman laadinnassa.
Tekninen toimi ei kokonaisuudessaan ole useampaan viime vuoteen ylittänyt sille osoitettuja määrärahoja.
Lautakunnan tekevät kunnan määräämällä tavalla talouden ja toiminnan toteutumisen seurantaa osavuosikatsauksin, seurantaraportein sekä tilinpäätöstiedoin.
Henkilöstö
Kolme teknisen toimen työntekijää saavutti eläkeiän vuoden 2019 aikana.
Vakituisten tehtävien täyttämiseen on haettu kunnanhallituksen lupa. Lisäksi rakennusmestari on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kesällä 2020. Tekninen lautakunta on esittänyt kolme kertaa kunnanhallitukselle rakennusmestarin viran auki julistamista, mutta kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle. Näyttää siltä, että paikkaa ei ehditä enää täyttää ennen viranhaltijan eläköitymistä. Kahden Järvipohjanmaalle vuokratuissa tiloissa työskentelevän
siivoojan työpanos ostetaan Attendolta. Tekninen toimi myy kiinteistönhoitopalvelut Attendolle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Talousarviota varten on
laskettu tarkkaan henkilöstömenot.
Talous ja omaisuuden hallinnointi
Kirjanpito on järjestetty niin, että tarvittavat raportit ovat nopeasti ja ajantasaisesti saatavissa. Laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä on kaikilla toimialoilla eri henkilö; lautakunnat nimeävät kyseiset henkilöt joka vuosi. Laskujen hyväksyjillä on varahenkilöt ja tarvittaessa sovitaan erikseen asiatarkastajien sijaisista. Teknisellä johtajalla ei ole sijaista jos rakennusmestarin
paikka on täyttämättä.
Hankinnoissa noudatetaan lakia ja kunnan ohjeistusta; hallintosääntö ohjaa
tätä osaltaan. Tekninen toimi vastaa kiinteistöomaisuudesta ja omasta irtaimesta omaisuudestaan. Tekninen johtaja päättää irtaimen omaisuuden käytöstä, poistamisesta ja käytöstä poistetun omaisuuden myynnistä. Koulukiinteistöjen kuntokartoitukset tehdään kaksi kertaa vuodessa yhdessä käyttäjien ja teknisen puolen henkilöstön kanssa.
Tietoturva ja muut sisäiseen valvontaan liittyvät tehtävät
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisellä toimella on käytössä laskutus-, suunnittelu- ja karttaohjelmia.
Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen Lupapiste-asiointiohjelman. Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöoikeuden myöntää
hallintojohtaja.
Rakennusmestari jakaa yksityistieavustukset määrärahojen puitteissa. Valtion avustuksia haetaan kaikille kohteille, joille niitä on mahdollista saada.
Sopimukset ja arkistointi tehdään sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan.
Myös toimialaa koskeva lainsäädäntö ohjaa toimintaa. Hankkeissa päävastuu kirjanpidollisesti on esimiehellä. Jokaisella hankkeella on oma kustannuspaikka. Hankkeiden tavoitteellista ja taloudellista toteutumista seurataan
säännöllisesti ja väli- ja loppuraportit tehdään ajallaan. Mahdollinen kunnan
omarahoitusosuus varmistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Teknisessä toimessa oli vuonna 2019 kaksi kohdetta, joihin saatiin valtion avustusta.
Toimintaan ja talouteen liittyvät merkittävimmät riskit
Kunnan ylin johto sekä toimialojen vastuuhenkilöt ovat lähes kaikessa yksi
ja sama työntekijä. Jokaisella esimiesasemassa tai vastuullisessa asemassa
olevalla työntekijällä/ viranhaltijalla on useampi tehtävä, josta hän vastaa.
Jos yksi edellä mainituista henkilöistä on estynyt hoitamasta tehtäviään, tehtävät kasaantuvat niille, joilla on jo muutenkin useampi tehtävä. Toisaalta
on paljon tehtäviä, joiden hoitamiseen ei ole varahenkilöä. Riskit lisääntyvät niin toiminnan toteutumisessa kuin talouden hoitamisessa näissä tilanteissa.
Kehittämistarpeet
Kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoa ohjaamaan tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelmat. Pitkään tehtäviä hoitaneiden virkamiesten, toimihenkilöiden ja työntekijöiden eläköitymiseen tulisi varautua riittävän ajoissa,
jotta hiljainen tieto pystyttäisiin siirtää seuraajille.
Päätös: Sisäisen valvonnan selonteko vuodelle 2019 merkittiin tiedoksi. Lisäksi tekninen lautakunta on erittäin huolissaan rakennusmestarin paikan
täyttämisen viivästymisestä.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Nykäläntien katusuunnitelman hyväksyminen PLV 50-185
Teknltk 17.03.2020 § 15
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Nykäläntien katusuunnitelma PLV 0-185 on ollut nähtävillä 19.2.-6.3.2020
välisen ajan.
Määräaikaan mennessä suunnitelmasta jätettiin kaksi lausuntoa:
Asunto Oy Tulivuori/Antti Ylihärsilä
1. Yhtiömme on jo kaavoitusvaiheesa ilmaissut halunsa, että Nykäläntien
linjausta tulisi siirtää Kraaterikahviota lähemmäksi.
Nyt nähtävillä olevassa suunitelmassa on tien molemmille puolille PL80
kohdalla suunniteltu painanteet, joiden leveys on 3.0m molemmin puolin
tietä eli yhteensä 6.0m. (esitetty poikkileikkauksessa PL80)
Poikkileikkaus PL80:n lännenpuolella on As Oy Tulivuoren rivitalo ja
idänpuolella Kraaterikahvio. Yhtiömme on myynyt Kraaterikahvion kunnalle purkukuntoisena sisäilmaongelmien vuoksi.
Mielestämme hyvällä suunnittelulla painanteet ovat mahdollista poistaa kokonaan molemmilta puolilta, sillä sinnehän on suunniteltu painanteiden lisäksi 160 SV. Painanteiden poistamisella voisi tielinjausta viedä Kraaterikahvion tontin rajaan saakka, jolloin saataisiin tarpeeksi etäisyyttä rivitaloon.
2. Tien erottamiseen rivitalon piha-alueesta istutuksilla tms.
3. Tien korkeusasema täytyy myötäillä olemassa olevaa maastoa.
4. Sade- ja hulevesien poistosuunnitelma on liian raskas, sillä ko alueella ei
ole milloinkaan ollut ongelmaa sade- ja hulevesistä.
Katu on suunniteltu asemakaavan mukaisen katualueen keskelle. Katualue
rajoittuu RM-kortteliin 321, jossa on kaksi kpl tontteja, joille on mahdollista rakentaa 2-kerroksisia rakennuksia 800 ja 600 krs-m2. Katua ei voi rakentaa lähemmäksi tontin rajaa aiheuttamatta haittaa asemakaavan sallimalle rakennusoikeudelle. Rivitalo on huomattavasti kauempana kuin tiestä
kuin korttelin 321 tonttien rakennusalat.
Kadun molemmille puolille suunniteltua painannetta on mahdollista kaventaa.
Katusuunnitelmassa ei oteta kantaa tuleviin istutuksiin.
Kadun tasausviivan korkeus on pituusleikkauksen mukaan lähes sama kuin
maanpinnan korkeus.
Lappajärven Loma-Golf Oy/Mikko Autio, toimitusjohtaja
Lappajärven Loma-Golf oy pitää kaavatien tekemistä suunnitellulle välille
tarpeellisena.
Aluksi on todettava, että kaava tällä alueella ei ole riittävän kunnianhimoiPöytäkirjan tarkastajat:
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nen. Siinä on osoitettu vain nykyiset toiminnot ja niille vähän rakennusoikeutta. Nykälänniemen keskeisimmälle paikalle olisi perusteltua osoittaa
enemmänkin rakennusoikeutta.
Nyt suunnitteilla oleva kaavatiestä tulisi mitoitukseltaan, sijainniltaan ja
rakenteellisesti tehdä sellainen, joka palvelee alueen nykyisiä toimintoja.
Varsinaisessa katusuunnitelmassa on kuitenkin muutamia yksityiskohtia,
jotka olisi hyvä toteuttaa toisin. Suunnitelmassa on pyritty ratkaisemaan
sellaisia ongelmia, joita ei ole olemassa. Alueen maapohja on kantavaa ja
suhteellisen hyvin vettä läpäisevää hiekkamoreenia. Tieosalla ei ole juurikaan raskasta liikennettä eikä liikennemääräkään kuormita tierakennetta.
Tien rakennekerroksen kokonaisvahvuudeksi riittää hyvin 40 cm. Suodatinkankaasta ei ole mitään hyötyä hiekkamoreenin ja murskeen välissä.
Golfyhtiöllä on harjoitteluviheriö As Oy Tulivuoren maalla ja se tulisi osin
jäämään tien alle. Käytännössä viheriö jouduttaisiin siirtämään muualle
sillä se ei voi sijaita aivan tiessä kiinni. Golfyhtiö joutuu rakentamaan uuden harjoitteluviheriön eri paikkaan. Siirron materiaali- ja työkustannukset
ovat noin 5 000 € ja ne tulee korvata täysimääräisesti.
Tien alkupäässä paalun +10 paikkeilla on kaivanto painanne, josta on ilmeisesti otettu aikoinaan hiekkaa. Nykyisin pintavedet Kraateri kahvilan pihasta valuvat tähän monttuun ja imeytyvät siitä maaperää. Tätä toimivaa
olosuhdetta kannattaa hyödyntää tiehankkeessa. Tien loppupäässä metsäalueella pintavedet tulee ohjata suoraan maastoon. Vettä ei tule tarpeettomasti kerätä ojapainanteeseen ja johtaa sitä pitkin piha-alueelle. Piha-alueella paaluvälillä +20 - +100 sadevesiputkitus varustettuna muutamalla
pintavesikaivolla ja sorastettuna pintaan asti riittää pitämään alueen kuivana. Putkitus päättyisi edellä selostettuun maastopainanteeseen.
Alueella kulkee paljon kaapeleita, joista osa saattaa olla suhteellisen matalassa. Ylisyvää kaivamista putkilinjoja tehtäessä tulee välttää. Tien varteen
tuleva kuivatusputkikaivantoon kannatta asentaa valmiiksi suojaputkia
mahdollisia kaapelilinjojen korjaustöitä varten. Suojaputket on syytä laittaa myös Kraateri kahvilalta As Oy Tulivuoren mökkien suuntaan niiden
sähkönsyöttöä ja televerkkoa varten.
Kivitipun puolella on tapana pysäköidä linja-autoja Nykäläntien länsilaitaan suunnitellun tieosa alkupään kohdalla. Tien linjaus on tarpeettoman
jyrkkä ja pysäköidyt linja-autot muodostavat näkemäesteen. Suunnitelmaan
tulisi ottaa mukaan parkkialueen laajentaminen muutamalla metrillä lännemmäksi 15 metrin matkalla ennen paalua + 0. Tien sijoittaminen kaavassa olevan tiealuevarauksen itälaitaan vähentäisi näkemähaitta ja olisi ehkä
muutoinkin järkevää hankkeen eteenpäin viemiseksi.
Tiesuunnitelma voisi päättyä paalulle + 170 As Oy Tulivuoren mökeille
johtavan liittymän jälkeen. Tie on siihen asti rakennettu jo valmiiksi pohjoisosaltaan. Muutoinkin As Oy Tulivuoren liittymien sijainnit olisi ratkaistava vasta mahdollisen asuntovaunualueen rakentamisen yhteydessä.
Jakavan kerroksen vahvuutta voidaan pienentää 10-15 cm. Kaivantopainanne on rakennuttajan tiedossa ja sitä on tarkoitus hyödyntää pintavesien
imeytyksessä. Ojapainanteita kavennetaan tai poistetaan mahdollisuuksien
mukaan. Asennetaan varalle suojaputket kadun poikki esitettyyn kohtaan.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tien linjausta loivennetaan rakennusvaiheessa ja laajennetaan parkkipaikkaa jos rahat riittää. Katu rakennetaan siihen saakka, mistä olemassa oleva
tielinjaus lähtee asemakaavan mukaisella paikalla, mikä käytännössä vastaa
PL 170.
Asuntovaunualue on tarkoitus rakentaa samaan aikaan kadun rakentamisen
kanssa. Harjoitteluviheriön siirtäminen ei sisälly katu- eikä asuntovaunualuesuunnitelmiin eikä siitä makseta korvausta.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta antaa edellä olevat vastineet katusuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja hyväksyy katusuunnitelman edellä esitetyin muutoksin.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Asemakaavan muutos- Nissintien urheilualue
Teknltk 17.03.2020 § 16
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Nissintien urheilualueen asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja lausuntokierroksella 29.1. - 28.2.2020. Ehdotuksesta saatiin lausunto
Elenialta ja Lappajärven ympäristölautakunnalta. Muistutuksia tai muita
kannanottoja ei tullut.
Elenialla ei ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta. Plandea Oy on antanut vastine-ehdotuksen ympäristölautakunnan lausuntoon. Vastine on pykälän liitteenä.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Plandean vastineen ja esittää kaavaehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelu
Teknltk 17.03.2020 § 17
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Talousarviossa on varattu 20.000 euron määräraha Kyrönsaaren siltojen
suunnittelua varten. Halkosaaren asemakaava on tullut voimaan ja siinä on
varattu alueet kevyen liikenteen siltoja varten Nykälänniemen pohjoispäästä
Kyrönsaareen ja Kyrönsaaresta Halkosaaren eteläpäähän.
Siltojen tulisi olla sellaisia, että ne eivät estä veneliikenteen pääsyä Herneslahdelta ja Kalettomanlahdelta järvelle. Ainakin toisen sillan tulee olla niin
korkea, että esim Veannetar mahtuu liikennöimään sen alitse. Korkea silta
vaatii tukevan perustuksen. Suunnittelua varten tulisi olla tiedossa maaperän laatu. Paras aika maaperätutkimuksen tekemiseen on juuri nyt kun vielä
jää kantaa.
Ennen siltasunnittelun aloittamista tulee olla riittävän aikaisessa vaiheessa
yhteydessä Ely-keskukseen ja Merenkulkulaitokseen ja järjestää heidän
kanssaan neuvottelu, missä selvitetään luvan edellyttämät sillalle ja suunnitelmalle asetetut vaatimukset. Sillan rakentaminen vaatii aluehallintoviraston vesiluvan.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että pohjatutkimukset teetetään välittömästi kun jää vielä kestää. Järjestetään neuvoa antava palaveri Ely-keskuksen ja väyläviraston kanssa
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi
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Kiinteistötraktoritarjoukset
Teknltk 17.03.2020 § 18
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Talousarvioon on varattu 50.000 €:n määräraha kiinteistötraktorin hankintaa varten. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 12.2.2020. Hinta pyydettiin
antamaan traktorista varusteineen ja lisävarusteena nurmikon leikkuri, hiekoitin ja nivelaura. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta.
Wille 375
Wille 465
LM Trac 587

86.900 €
98.000 €
86.850 €

lisävarusteet yhteensä
22.020 €
22.440 €
18.750 €

Kaikki tarjoukset ylittävät varatun määrärahan.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hylkää kaikki tarjoukset ja päättää, että kysytään tarjouksia uudesta leasingkoneesta ja/tai käytetystä leasingistä vapautuneesta
vaihtokoneesta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan yleisilmeen parantaminen
Teknltk 17.03.2020 § 19
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 5.2.2020 §3 esittää tekniselle
lautakunnalle, että se kilpailuttaa suunnitelmat, jotka sisältävät Kivipuron,
Söyringin ja Karvalan risteysalueen yleisilmeen parantamisen sekä Kärnäntien, Maneesintien ja Nissintien lenkin. Suunnitelmissa tulisi huomioida
myös liikenneympyrä ja kunnantalon etu. Suunnitelmassa toivotaan kärnäiitin ja/tai sueviitin tuomista esiin sekä penkit, istutukset ja valaistukset.
Elinvoimalautakunnan päätöksen kohteena olevat alueet ovat kunnantalon
etua lukuun ottamatta valtion omistuksessa ja niiden suunnittelusta, hallinnoimisesta ja ylläpidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen liikennevastuualue. Ennen kuin ryhdytään kilpailuttamaan suunnittelijaa tulee käydä
neuvottelu alueen omistajan kanssa. Jos omistaja hyväksyy esityksen, se mitä todennäköisemmin edellyttää, että suunnitelmat tulee laatia Ely-keskuksen ohjeiden mukaan ja valmiit suunnitelmat tulee hyväksyttää Ely-keskuksella.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että tekninen johtaja sopii neuvottelun
Ely-keskuksen liikennevastuualueen kanssa ja nimeää edustajansa kyseiseen neuvotteluun.
Päätös: Tekninen lautakunta nimeää neuvotteluun teknisen johtajan lisäksi
teknisen lautakunnan puheenjohtajan (varalle varapuheenjohtaja) ja rakennusmestarin. Lisäksi päätettiin että Kivikouluntien kevyenliikenteenväylää
ei rakenneta tänä vuonna.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kanavamajakat
Teknltk 17.03.2020 § 20
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Leo Lamminen on esittänyt, että Kalettoman kalatiekanavan molempiin päihin sijoitettaisiin majakka osoittamaan kanavan suuta. Hän on jättänyt tekniseen toimistoon yhteensä 3.000 €:n tarjouksen kahdesta majakasta, jotka
hän itse valmistaisi. Majakan korkeus on n. 3 metriä. Majakkavalona aurinkokenno- tai paristovalaisin. Majakat valmistuisi kesäkuun 2020 loppuun
mennessä.
Talousarvion investointiosassa on määräraha matkailu- ja asiointikohteiden
viitoitusta varten. Majakat lukeutuu matkailukohteisiin.
Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää tilata Leo
Lammiselta tarjouksen mukaiset majakat kalatiekanavan molempiin päihin
yhteishintaan 3000 € + alv 24 % matkailu- ja asiointikohteiden viitoitus
-määrärahasta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark, puh. 06
2412 5505 tai 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
§ 21

2/2020

33

17.03.2020

Ilmoitusasiat
Teknltk 17.03.2020 § 21
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
1. Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 21.1.2020 - 10.3.2020 § 5 - 7
2. Rakennusmestarin tekemät viranhaltijapäätökset
ajalta 11.2.2020 § 1
3. Kunnanhallitus 3.2.2020 § 20: Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet.
Kopio esityslistan liitteenä.
4. Tilitykset vuonna 2019 valmistuneista investoinneista. Yhteenveto esityslistan liitteenä.
Teknisen johtajan päätösesitys:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Anne Övermark,
puh. 06 2412 5505 / 044 3699 505, email etunimi.sukunimi(at)lappajarvi.fi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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

14, 16, 21
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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 kunta, Tekninen lautakunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät 15,

17, 18, 19, 20

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 .
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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
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.

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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

