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Kraatterijärven Geopark - uusia kestävään matkailuun pohjautuvia matkailutuotteita
Kh 24.08.2020 § 142
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut rahoitushaun ”Alueiden
matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet ”.
Koronapandemian negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon ovat olleet
merkittävät. Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä
edistetään kehittämishankkeilla, joilla tuetaan alueiden mahdollisuuksia
kehittää alueensa matkailua, vahvistaa alueensa matkailukehittämisen
johtamista ja koordinointia sekä tehostaa yhteistyötä kansallisen tason
toimenpiteisiin. Hankerahoitusta ei voi käyttää toimintatukena (normaalin
toiminnan ylläpitäminen). Rahoitusta ei voida myöntää yksittäiselle
yritykselle.
Hankkeiden pääasiallisena tavoitteena tulee olla matkailuelinkeinon
elpymisen edistäminen ja matkailun kehittäminen alueilla. Hankkeet ovat
ensisijaisesti kehittämishankkeita, mutta niihin voi tarvittaessa sisältyä
pieniä investointeja hankekohtaisen maksimituen rajoissa. Hankkeiden
päätoteuttajien tulee olla matkailun alueorganisaatioita tai vastaavia alueen
matkailua laaja-alaisesti kehittäviä toimijoita. Hankkeessa voi olla mukana
myös osatoteuttajina tai kumppaneina perustellusti muita hankkeen kannalta
relevantteja toimijoita.
Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa yhteensä
4 miljoonan euron määräraha (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
edistäminen). Rahoitus edellyttää valtioneuvoston päätöstä määrärahan
alueellisesta jaosta rahoittavina viranomaisina toimiville Varsinais-Suomen
liitolle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle. Hankkeissa edellytetään vähintään
20 prosentin omarahoitusta. Perustellusta syystä omarahoitukseksi voidaan
lukea työpanosta, mikä edellyttää todentamista tuntikirjanpidolla.
Hankekohtainen tuki voi olla korkeintaan 200 000 euroa.
Ähtärin Matkailu Oy, Kraatterijärven toimijat, Hotelli Kivitippu ja
Kraatterijärven Geopark ovat valmistelleet ko. hakuun yhteisen hankkeen,
jolla pyritään saamaan nopeasti apua Geopark alueen matkailuyrityksille
lähinnä tuotekehityksen, markkinoinnin ja matkailutuotteiden myynnin
avulla.
Hankkeen toteutusaika olisi 1.9.2020 – 31.12.2021. Hankkeen hakijaksi ja
koordinaatiotahoksi esitetään Lappajärven kuntaa. Hankkeen
kokonaiskustannus em. ajalla on 236..640 €. Valtion osuus siitä on 189.312
€. Geopark alueen 6 kunnan yhteiseksi rahoitusosuudeksi tulisi vuonna
7.656 € ja vuonna 2021 16.008 €. Hankkeeseen on alustavasti lupautunut
yli 40 Geopark alueen yritystä, jotka voivat talkootyöllä korvata hankkeelle
kuntarahoitusosuutta vastaavan summan.
Hanke kohdistuu koronaviruspandemian aiheuttaman asiakaskadon
kärsineisiin kaikkiin alueen matkailuyrityksiin ja sitä kautta myös niihin
yrityksiin, joiden asiakaskunta ei ole pääasiassa matkailusektorilla. Koska
Pöytäkirjan tarkastajat:
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matkailu on merkittävä työllistäjä, niin hankkeella on merkitystä myös
yksittäisten kuntalaisten taloudelliseen asemaan ja sitä kautta alueelliseen
kuntatalouteen. Hanke kohdistuu henkilöihin ja ryhmiin, joiden
arvomaailmassa vastuullinen ja ympäristöystävällinen matkailu on
korkealla.
Hankkeen sisältö ja toimenpiteet ovat pääasiassa seuraavat:
- yritysten kokoaminen Geopark statuksen taakse,
- yhteinen näkemys yhtenäisestä ja monipuolisesta matkailualueesta,
(Geoparkin sisältö)
-olemassa olevien erinomaisten matkailutuotteiden kehittäminen,
- uusien matkailutuotteiden tuotekehitys, ml. Asteroid and Impactite
Research Academy
- matkailualueen saavutettavuus ja tunnettuus,
- matkailutuotteiden ostaminen netistä, (Ähtärin Matkailu Oy:n
verkkoalusta/nettikauppa)
- alueen matkailullinen järjestäytyminen (osana Geoparkin
hallinnointirakennetta)
Hankesuunnitelma jaetaan ennen kokousta!
Heikki Mäkipää on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään
hankehakemusta.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan hankesuunnitelman edellyttäen,
että Geopark-hankkeessa mukana olevat kunnat ovat mukana.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Heikki Mäkipää oli kutsuttuna asiantuntijana
paikalla esittelemässä hankehakemusta. Hän poistui kokouksesta ennen
asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.16.
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Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Kh 24.08.2020 § 143
Kunnanvaltuuston 25.05.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä 29.05.2020, valitusaika on päättynyt 06.07.2020.
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 25.05.2020 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.
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Lappajärven Iso Saapasnevan tuulivoimapuistohankkeen YVA-kaavayhteismenettelyn
ohjausryhmän täydentäminen
Kh 24.08.2020 § 144
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
ABO Wind Oy suunnittelee 7-10 tuulivoimalan suuruisen maatuulipuiston
rakentamista Lappajärven Iso Saapasnevalle, kunnan keskustaajaman
pohjoispuolelle. Hankkeesta toteutetaan kaavoitusprosessiin sisällytettävä
ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Hankkeen
kaavaluonnos ja kaavaselostus, joka sisältää YVA-selostuksen, on
valmistumassa ja tulossa nähtäville.
Ohjausryhmän kokous pidetään 25.8.2020 klo 17.00 valtion virastotalolla
Lappajärvellä.
Ohjausryhmään kuuluvat Lappajärven kunnan edustajina viran puolesta
kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri.
Ohjausryhmään voi nimetä myös luottamushenkilöedustuksen.
Kj

Kunnanhallitus nimeää edustajansa Lappajärven Iso Saapasnevan
tuulivoimapuistohankkeen YVA-kaavayhteismenettelyn ohjausryhmään.
Maarit Ahola esitti, että ko. ohjausryhmään nimetään Juhani Laasanen
(hänen varalleen Jarkko Savola) ja Ville Väkeväinen (hänen varalleen
Aku-Matti Juttuniemi). Jari Hernesniemi kannatti esitystä.
Muita esityksiä ei tehty.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä ohjausryhmään Juhani Laasasen (varalle
Jarkko Savola) ja Ville Väkeväisen (varalle Aku-Matti Juttuniemi).
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärven kunnan sitoutuminen Aisaparin toiminta-alueeseen ja kuntarahaosuuteen tulevalle
ohjelmakaudelle 2021 - 2027
Kh 24.08.2020 § 145
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Aisapari ry on 2.6.2020 päivätyssä ohjelmakautta 2021 - 2027 koskevassa
kirjelmässään esittänyt Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven,
Lapuan ja Vimpelin kunnan-/kaupunginhallituksille mm. seuraavaa:
"Tulevan ohjelmakauden strategiaan liittyen, tulemme tämän vuoden
loppuun mennessä toimittamaan Maa- ja metsätalousministeriölle (MMM)
perustietoa alueesta sekä verkosto - ja tarveanalyysin. Varsinainen
ohjelmakautta 2021 - 2027 koskeva strategia tullaan laatimaan vuoden 2021
aikana. Uusi ohjelamakusi alkaa näillä näkymin vuoden 2023 alussa.
Vuodet 2021 - 2022 tulisivat tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan
"siirtymäkautta". Rahoitusta Leader-ryhmille tulisi jaettavaksi myös
siirtymäkauden aikana eli pidempää katkosta hanketoimintaan ei tällä
kerralla tulisi. Hankkeita toteutettaisiin vanhan kauden strategian
mukaisesti, mutta käyttöön otettaisiin uuden ohjelmakauden rahat.
Yksityiskohdat siirtymäkauteen liittyen selkiintyvät alkusyksystä. Sekä
siirtymäkauteen, että tulevaan ohjelmakauteen liittyen tarvitsisimme
kaupungeilta ja kunnilta sitoumukset 1) siitä, että kuntanne haluaa
jatkossakin olla osa Aisaparin toiminta-aluetta ja 2) sitoumukset tulevan
kauden kuntarahaosuuteen.
Aisaparin alueen asukasmäärä on tällä hetkellä noin 47.800 asukasta.
Olemme Aisaparin hallituksessa suunnitelleet, että pyrkisimme saamaan
saman rahoituskehyksen tulevalla ohjelmakaudella kuin mitä se on ollut
nykyisellä kaudellakin. Lisäksi huomioisimme jo tässä vaiheessa
mahdolliset lisäkehykset, ettei kauden aikana olisi tarvetta
lisäkuntarahapyyntöihin.
Nykyisellä kaudella saamamme julkisen tuen määrä on ollut 11.334 milj. €,
josta kuntarahan määrä n. 2,0 milj. €, jonka lisäksi kuntien suora tuki n. 0,3
milj. €.
Esitämme, että laskutettava kuntarahaosuus vuosien 2021 - 2028 (Huom. 8
vuotta) olisi 5,25 €/asukas/vuosi. Tuolla summalla pääsisimme tuohon 2,0
milj. € kuntarahaosuuteen ja voisimme hakea n. 10 milj. € julkisen
rahoituksen osuutta."
Hakemustaan Aisapari perustelee mm. sillä, että se on tehnyt myönteisiä
päätöksiä yli 300 kpl ohjelmakauden aikana ja hankkeita on toteutettu
jokaisessa kunnassa. Kuntien ja kaupunkien maksama kuntarahoitus on
tuonut mukanaan 80 % julkista rahoitusta EU:lta ja valtiolta. Tämän lisäksi
alueen yritykset ja yhdistykset ovat panostaneet hankkeisiin n. 10 milj. €
joko rahana tai hankkeen hyödyksi tehtynä talkootyönä. Kuluvalla
Pöytäkirjan tarkastajat:
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ohjelmakaudella Aisapari on tukenut yhteensä n. 100 yritystä. Päättyneiden
hankkeiden kautta on syntynyt 16 uutta yritystä, 42 uutta työpaikkaa ja
yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet n. 6,0 milj. € ja taloudellisissa
tuloksissa kasvua n. 1,0 milj. €.
Lappajärven kunnan asukasluku 31.12.2019 oli 2996 henkilöä. Aisaparin
esittämä kuntarahaosuus olisi Lappajärven kunnan osalta 15.729,00
euroa/vuosi ja koko kahdeksan vuoden ajalta 125.832,00 euroa.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Lappajärven kunta sitoutuu Aisaparin toiminta-alueeseen
ohjelmakaudeksi 2021 - 2027 ja
2) sitoutuu kuntarahaosuuteen 5,25 €/asukas/vuosi tulevalle
ohjelmakaudelle vuosiksi 2021 - 2028.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2021 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle
Kh 24.08.2020 § 146
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden
pinta-alasta tai asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä.
Äänestysalueista päättää valtuusto.
Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2021
alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, ja valtuuston päätös
on tehty ja siitä on ilmoitettu edellisen vuoden elokuun loppuun mennessä
Digi ja väestötietovirastolle (DVV). Kun kunnassa muutetaan
äänestysaluejakoa, päätöksen valmistelusta on ilmoitettava kunnan
rakennusvalvontaan ja ohjeistettava antamaan uusille rakennuksille
äänestysaluetieto.
Kunnan ilmoittaman päätöksen perusteella DVV huolehtii siitä, että
väestötietojärjestelmän rakennustietoihin merkitään jokaiselle
rakennukselle oikea, valtuuston päätöksen mukainen tieto äänestysalueesta.
DVV huolehtii myös siitä, että äänestysalueiden tiedot ovat ajan tasalla
vaalitietojärjestelmässä silloin, kun äänestyspaikkojen tietojen ylläpito
kulloinkin toimitettavaa vaalia varten alkaa.
Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien
äänioikeutettujen, äänestysalueen valtuusto määrää kunnan
äänestysaluejaon muuttamista koskevassa päätöksessään erikseen.
Lappajärven kunta on jaettu nykyään kolmeen äänestysalueeseen:
- 010 Itäkylä
- 020 Kirkonkylä
- 030 Savonkylä.
Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien
äänioikeutettujen, äänestysalueen valtuusto määrää kunnan
äänestysaluejaon muuttamista koskevassa päätöksessä erikseen.Tällä
hetkellä tuo alue on 020 Kirkonkylä.
Äänestyspaikoista päätetään ja niistä ilmoitetaan 2021 kuntavaaleja varten
alkuvuodesta 2021.
Oikeusministeriö on mm. kirjeessään kunnille (1.10.2018, dnro
VN/4971/2018) suositellut, että äänestysalueiden määrää ei tulisi ilman
painavaa syytä ainakaan vähentää, ja todennut lisäksi, että
äänioikeusrekisterin (sähköisen vaaliluettelon) käyttö vaalipäivän
äänestyksessä ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toisaalta on myös niin, että erityisesti kunnallisvaalien aikana on hankala
saada henkilöitä vaalilautakuntiin mm. esteellisyyssäännöksien vuoksi. Osa
äänestäjistä äänestää mieluummin ennakkoäänestyksessä, jotta
vaalisalaisuus säilyisi paremmin.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunnan äänestysalueet ovat
edelleen:
- 010 Itäkylä
- 020 Kirkonkylä
- 030 Savonkylä ja että
- asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien
äänioikeutettujen äänestysalue on edelleen 020 Kirkonkylän.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Kivitippu Spa Oy:n osakeanti
Kh 27.04.2020 § 100

Kivitippu SPA Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidetty 22.4.2020.
Yhtiökokous on päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa järjestämällä
suunnattu maksullinen osakeanti, jossa tavoitteena on korottaa
osakepääomaa vähintään 150.000,00 euroa. Mikäli vähimmäismäärää ei ole
merkitty yhtiökokous voi tehdä poikkeavan päätöksen. Osakkeen hinnaksi
on päätetty 25 eur/kpl. Merkittäväksi tarjotaan vähintään 6000 ja enintään
40 000 uutta osaketta.
Yhtiökokous on päättänyt tarjota Kivitippu SPA Oy:n uutta osaketta
("Antiosakkeet") seuraaville tahoille: kaikille vapaa merkintä,
minimimerkintä 10 000 eur/400 osaketta.
Osakemerkinnän merkintäaika alkaa 23.4.2020 ja päättyy 30.6.2020. Yhtiön
hallituksella on oikeus hylätä merkinnät, joita ei ole suoritettu näiden
merkintäehtojen puitteissa.
Hyväksytystä Antiosakkeiden merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu
merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan.
Yhtiökokouksessa on sovittu, että nykyiset osakkeenomistajat merkitsisivät
uusia osakkeita nykyisen omistusosuutensa suhteessa. Lappajärven kunta
omistaa 5000 kpl osakkeita (14,29 %). Mikäli kunta merkitsee
omistusosuutensa suhteessa uusia osakkeita, niin se olisi 860 osaketta eli
21.500 euroa.
Kivitippu SPA Oy:n osakkaat ovat lainoittaneet yhtiön hankinta- ja
peruskorjausmenoja yhteensä 800.000 eurolla. Kunnan osuus 20 %:n
omistajaosuudella on tästä lainasta 160.000 euroa, josta myöhemmin 60.000
euroa on muutettu pääomaehtoiseksi.
Yhtiön muut osakkaat ovat muuttaneet yhtiön lainansa pääomalainoiksi.
Yhtiön taseen vahvistamiseksi yhtiökokous on esittänyt, että Lappajärven
kunnan 100.000 euron laina muutetaan pääomaehtoiseksi. Myös tälle
lainalle maksetaan aikaisemmin sovittu 5 %:n korko.
Osakeannilla ja lainan muuttamisella pääomalainaksi on tarkoitus vahvistaa
yhtiön tasetta, jolloin sillä on paremmat edellytykset saada ulkopuolista
rahoitusta.

Kj

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta
merkitsee omistusosuutensa suhteessa 860 kpl (21.500 euroa) uusia
osakkeita edellyttäen, että myös muut nykyiset osakkeenomistajat
merkitsevät uusia osakkeita omistusosuutensa suhteessa.
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan pääomalainasopimuksen.
Jari Hernesniemi esitti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
Maarit Ahola ja Aku-Matti Juttuniemi kannattivat esitystä.
Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä.

Kh 04.05.2020 § 102
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta
merkitsee omistusosuutensa suhteessa 860 kpl (21.500 euroa) uusia
osakkeita edellyttäen, että myös muut nykyiset osakkaat merkitsevät uusia
osakkeita omistusosuutensa suhteessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kv 25.05.2020 § 34
Päätös

Hyväksyttiin.

Kh 24.08.2020 § 147

Kivitippu Spa Oy:n hallitus on päättänyt jatkaa osakkeiden merkintäaikaa
30.9.2020 saakka.
Kunnanvaltuuston 4.5.2020 § 102 tekemän päätöksen mukaan Lappajärven
kunta merkitsee omistusosuutensa suhteessa uusia osakkeita edellyttäen,
että myös muut nykyiset osakkaat merkitsevät uusia osakkeita
omistusosuutensa suhteessa.
Kivitippu Spa Oy:n nykyisiä omistajia ovat osakeyhtiöt ja Lappajärven
kunta. Osa ko. yhtiöistä ei ole merkinnyt uusia osakkeita, vaan ko. yhtiöiden
omistajat ovat merkinneet henkilökohtaisesti uusia osakkeita. Lisäksi
osakkeita on merkinnyt muutama uusi osakas.

Kj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta
merkitsee uusia osakkeita samassa suhteessa kuin Kivitippu Spa Oy:n muut
osakeyhtiöt tai niiden omistajat merkitsevät osakkeita.
Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään lopullisesti
ostettavien osakkeiden määrän, kuitenkin enintään 860 kpl (21.500 euroa).
Samalla kunnanvaltuustolle esitetään, että se kumoaa 4.5.2020 tekemänsä
päätöksen § 102.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kj:n muutettu esitys

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta
merkitsee uusia osakkeita 860 kpl (21.500,00 euroa) ja että kunnanvaltuusto
kumoaa 4.5.2020 tekemänsä päätöksen § 102.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Kuoppala poistui kokouksesta
(yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Jarkko Savola.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ostotarjous Lappajärven kunnan omistamasta tilasta
Kh 24.08.2020 § 148
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunta omistaa Kauhajärvellä tilan Raipakanhiekkamaa Rn:o
408-409-3-32. Tilan kokonaispinta-ala on 0,2441 ha.
Kiinteistörekisteriotteen mukaan tilaan liittyy osuuksia yhteisiin alueisiin
(yhteensä 6) ja erityisiin etuuksiin. Osuuden suuruus on 0,000100 kuhunkin
alueeseen.
Jorma Luomala on 11.6.2020 tehnyt tilasta ostotarjouksen, ja ostajina
olisivat naapuritilan Raipakka 408-409-3-50 omistajat. Raipakka-tilan
omistaa useat henkilöt ja kuolinpesät. Kirjelmän mukaan he tulisivat
jatkossakin käyttämään kunnan omistamaa tilaa kulkutienä.
Metsänhoitoyhdistys Keskipohjasta Sami Ylihärsilä on käynyt tilalla
13.8.2020 ja antanut lausunnon Raipakanhiekkamaan metsän arvosta.
Arviossa todetaan mm. että kohteesta on nostettu hiekkaa, jota ei enää ole
nostettavissa. Tilalle on tuotu kiviä ja ylijäämämaata. Arvioalalla on
tukkipuuta 1 m3 ja kuitupuuta 9 m3.
Lausunto metsän arvosta esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kj

Kunnanhallitus päättää hylätä Jorma Luomalan tekemän ostotarjouksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Jäsenkuntien esitykset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopriin kuntayhtymän toiminnan
kehittämisestä
Kh 24.08.2020 § 149

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan
”Talousarvioita ja -suunnitelmaa valmistaessa jäsenkunnille on varattava
tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.”
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien esityksiä
kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä suunnitelmakaudella 2021 – 2023.
Esitykset pyydetään mieluiten seuraavasti ryhmiteltyinä:
1.
2.
3.

Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa
koskevat esitykset
Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon
välistä palvelujen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat
esitykset
Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja
kannanotot.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää, että lausunnoissa erityishuomio
suunataan tulevaan vuoteen 2021. Esitykset toivotaan olevan
sairaanhoitopiirin käytössä 24.6.2020, mutta mielellään viimeistään
12.8.2020.
Jäsenkuntien terveyskeskuksilta (yhteistoiminta-alueilta) pyydetään
samanaikaisesti vastaavanlaiset kehittämisehdotukset.
Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on kokouksessaan 16.6.2020 § 61
päättänyt antaa seuraavan lausunnon Järvi-Pohjanmaan
yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli) osalta:
1 Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat
esitykset
Järvi-Pohjanmaan perusturvan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
välinen yhteistyö on ollut hyvää ja avointa. Perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välisiä toimintakäytänteitä on pohdittu asiakkaan sekä
palveluintegraation näkökulmasta siten, että asiakkaat tulisivat hoidettua
oikeassa paikassa oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti.
Yhteisiä toimintakäytänteitä ja kehittämistyötä tulee edelleen jatkaa, jotta
mahdolliset päällekkäiset palvelut voitaisiin purkaa, työnjaot olisivat
selkeitä, tiedolla johtaminen vahvistuisi ja sitä kautta palveluprosessit sekä
palvelu- ja hoitoketjut yhdenmukaistuisivat. Yhteistyötä tulee edelleen
kehittää toiminnallisesti maakunnallisen yhteispäivystyksen ja alueellisen
kiirevastaanottotoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Myös henkilöstön
Pöytäkirjan tarkastajat:
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koulutusten, laatu- ja potilasturvallisuuden sekä ICT- ja sähköisten
palveluiden kehittämisen osalta toivotaan hyvän yhteistyön jatkuvan.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen jäsenkunnat Alajärvi,
Lappajärvi ja Vimpeli ovat sitoutuneet Epshp:n hallinnoimaan
Rakenneuudistus-hankkeeseen. Perusturva toivoo, että hankkeen aikana
kehitettäisiin etenkin tiedolla johtamista ja sähköisiä palveluja, jotta
jatkossa esimerkiksi etälääkäri- ja muiden asiantuntijoiden
konsultointipalvelut olisivat paremmin myös reuna-alueiden saatavilla.
Myös yhtenäisten valvontakäytänteiden, asiakaspalautejärjestelmän sekä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen nähdään
tärkeänä.
2 Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä
palvelujen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset
Järvi-Pohjanmaan perusturva näkee tärkeänä, että tietotuotantoa
yhtenäistettäisiin siten, että asiakastieto sosiaalipalveluista ja
potilastiedoista on löydettävissä aina siellä, missä asiakas/potilas kulloinkin
on asioimassa tai hoidossa. Tämän takia asiakas-/potilastietojärjestelmien
kehittäminen on asetettava ensisijalle ja mietittävä joustavuutta
erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä.
Järvi-Pohjanmaan perusturva on kehittänyt kotisairaalatoimintaa ja
kotikuntoutusta siten, että potilaat voidaan kotiuttaa sujuvasti suoraan
omaan kotiinsa tai asumisyksikköön niissä tilanteissa, joissa se on
mahdollista, ilman akuuttiosastohoitoa. Tämän vuoksi perusturva toivoo,
että sairaanhoitopiiri edistää potilaiden kotiuttamista kotiin tai
asumisyksiköihin suoraan ilman vuodeosasto-/akuuttihoitoa. Päivitettyyn
OIOS-karttaan on ilmoitettu asumisyksikköjen valmius vastaanottaa asukas
suoraan omaan kotiinsa. Perusturva toivoo, että OIOS-kartasta kehitettäisiin
sähköinen versio ja se otettaisiin aktiiviseen käyttöön potilaiden
kotiutusprosesseissa.
Ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään on jatkossa
ensisijaista. Turvallinen kotona asuminen onnistuu vain kattavalla
lääkäripalvelulla ja geriatrisen osaamisen jakamisella ja nopealla hoitoon
pääsyllä. Vielä on tehtävä paljon työtä eheiden hoitoketjujen rakentamiseksi
erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kesken.
3 Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot
Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on meneillään merkittäviä talouden
tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla pyritään tehostamaan omaa
toimintaa. Perusturva ja sen jäsenkunnat ovat huolissaan Epshp:n
kustannuskehityksen jatkuvasta nousujohdanteisuudesta sekä COVID 19pandemian tuomista lisäkustannuksista kunnille.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 149

14/2020

17

24.08.2020

Epshp:n kustannusten kasvu aiheuttaa kunnille merkittäviä taloudellisia
vaikeuksia sekä osaltaan pakottaa kunnat edelleen säästämään sosiaali- ja
perusterveydenhuollon palveluista. Tämän vuoksi sairaanhoitopiirin tulee
huomioida toiminnassaan kuntien tiukat talousraamit. Sairaanhoitopiirin
odotetaan ryhtyvän talouden tasapainottamistoimenpiteisiin siten, että
taloudellisten säästöjen aikaansaaminen on mahdollista, etenkin COVID
19- pandemiasta syntyvät lisäkustannukset huomioiden.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee lausunnon tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti yhtyä Järvi-Pohjanmaan perusturvan
lausuntoon.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Vuokrasopimus Lappajärven Metsästysseura ry:n kanssa
Kh 24.08.2020 § 150
Lappajärven Metsästysseura ry:n kanssa on keskusteltu luokkatilan
vuokraamisesta Kirkonkylän koululta 1.9.2020 lukien. Luokan koko on
60 m2 ja vuokra 200,00 euroa + alv/vuosi. Vuokraan sisältyy sähkö ja
kunnossapito.
Lappajärven Metsästysseura ry on hakenut avustusta ELY-keskukselta
metsästyssimulaattorin hankkimiseen. Rahoituksen edellytyksenä on, että
vuokrattavasta tilasta on vuokrasopimus.
Vuokranantajan ja vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi.
Esityslistan mukana on jaettu vuokrasopimus, josta ilmenevät muut
vuokrauksen ehdot.
Kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lappajärven Metsästysseura ry:n kanssa
laaditun vuokrasopimuksen siitä ilmenevien sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei ko.
vuokrasopimusta hyväksytä, vaan valtuutti kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan tekemään vuokrasopimuksen Lappajärven Metsästysseura
ry:n kanssa jostain muusta vastaavasta tilasta.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Kunnan kannanotto Hyyrynkuja 10 kiinteistöön
Kh 24.08.2020 § 151
KOy Lappajärven Vuokratalot on 9.2.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla
myynyt Härmän LVI-Asennus Ky:lle Hyyrynkujalla 10 sijaitsevat rivitalot
A (4 asuntoa) ja B (6 asuntoa) kauppakirjassa tarkemmin määritellyin
ehdoin. Rivitalot sijaitsivat kunnan omistamalla maalla ja kunta myi tontit
Härmän LVI-asennukselle (kv 21.2.2013 § 15).
Kyseisen kiinteistön lainhuuto on saatu As Oy Hyyrynkujan nimiin, joskin
rekisteriviranomainen on myöhemmin lakkauttanut yhtiön as oy-lain
perusteella. Tällä hetkellä kiinteistö on panttina OP Etelä-Pohjanmaalla.
OP Etelä-Pohjanmaa/Pekka Rintala on sähköpostilla 7.8.2020 pyytänyt
Lappajärven kunnan kannanottoa Hyyrynkuja 403-402-9-180 käytöstä ja
kohtalosta jatkotoimenpiteitä varten.
Härmän LVI-Asennus teki rivitaloihin mittavat korjaukset, mutta nyt ne
ovat olleet tyhjillään useiden vuosien ajan. Niiden kunnosta ei ole tällä
hetkellä tietoa.
KOy Lappajärven Vuokratalot on kunnan 100 prosenttisesti omistama.
Vuokrataloilla on noin 130 asuntoa ja niiden käyttöaste on noin 65 - 70 %.
Lisäksi kunta omistaa suoraan yli 10 vuokra-asuntoa. Näin ollen kunnalla ei
ole tarvetta ostaa lisää asuntoja.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kannanottonaan, ettei sillä ole kiinnostusta
ostaa ko. kiinteistöä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
Kh 24.08.2020 § 152
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös
paikalliset eritysolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä
huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä
hakemuksessa.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.
Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä
valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei
ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se,
milloin valtuusto ne käsittelee, ja mitkä toimenpiteet ovat.
Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle
myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus
voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää
alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä ei ole noudatettu.
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain
118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet
palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä
kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään
60 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön
päättämään ajankohtaan mennessä.
Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen
valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:Valtiovarainministeriö
PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Lappajärven kunta haki harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta v. 2019
yhteensä 1.180.000,00 euroa, mutta päätös oli kielteinen.
Vuonna 2019 kunta teki n. 403.000,00 euron alijäämäisen tuloksen.
Suurimpana yksittäisenä syynä oli verotulojen pienentyminen
huomattavasti. Verotuloja kertyi n. 600.000 vähemmän kuin oli budjetoitu
ja n. 375.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Lappajärven kunnan
erikoissairaanhoidon menot kasvoivat n. 220.000 euroa edelliseen vuoteen
verrattuna ja olivat n. 4,6 milj. euroa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2020 talousarvo on laadittu 396.000 euroa alijiäämäiseksi, mutta
tulokseen liittyy monia epävarmuustekijöitä koronapandemian vuoksi.
Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät kunnan taloudessa toisaalta
palvelujen kysynnän lisääntymisenä, esim. sosiaalitoimen palvelut, ja
toisaalta esim. liikuntatilojen ja muiden tilojen vuokramenetyksinä.
Vaikutukset tulevat näkymään myös tulevina vuosina mm. tulo- ja
yhteisöverotuloissa. Kesäkuussa 2020 Lappajärvellä työttömien
työnhakijoiden määrä työvoimasta oli 11,9 %, kun vastaavana ajankohtana
vuonna 2019 luku oli 6,2 %. Näin suuri muutos työllisyystilanteessa näkyy
myös mm. ostoskäyttäytymisessä.
Suomen Kuntaliiton kesäkuussa 2020 julkaiseman veroennustekehikon
mukaan Lappajärven kunnan kunnallisverokertymä tulisi olemaan 4,0 %
pienempi, yhteisövero 8,7 % pienempi ja kiinteistövero 3,0 % pienempi
kuin vuonna 2019. Yhteensä verotuloja kertyisi 9.285.000 euroa eli 408.000
euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 budjettiin verotuloiksi
on arvioitu 9.879.000 euroa, eli verotuloja tulisi kertymään 594.000 euroa
budjetoitua vähemmän.
Lisähaasteen kunnan talouteen tuovat huonokuntoiset kiinteistöt, joita on
jouduttu korjaamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Yksi koulu jouduttiin
purkamaan ja sen tilalle rakennetaan uutta koulua. Lisäksi yksi sivukoulu
on käyttökiellossa ja opetustoimi sekä varhaiskasvatusyksikkö on sijoitettu
väistötiloihin.
Kunnanhallitus on tiedostanut kunnan taloudelliset haasteet ja perustanut jo
vuonna 2019 taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä talouden
tasapainottamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Valtuusto on jo
hyväksynyt säästötoimenpiteitä ja uusia esityksiä käsitellään valtuuston
kokouksessa 31.8.2020.
Yhtenä säästökohteena oli henkilöstömenot ja kunnan henkilöstö
lomautettiin 12 päivän ajaksi opetushenkilöstöä lukuun ottamatta.
Valtuutetut ja hallitus luopuivat yhden kokouksen kokouspalkkioista ja
matkakorvauksista.
Esityslistan liitteenä on jaettu hakemusasiakirjaluonnos.
Kj

Kunnanhallitus päättää hakea kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta 1.000.000,00 euroa.

Päätös§

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Teollisuushallin rakentaminen kunnan teollisuusalueelle
Kh 24.08.2020 § 153
valmistelija: kunnanjohtaja Sami Alasara
Lappajajärven kunta omistaa tilan Kiviojanmaa 403-402-11-178.
Kaavanmukainen tontti on 4500 m2, jolla rakennusoikeutta 1800 m2. Koko
tilan pinta-ala on 1,3 ha, mutta siihen kuuluu tiealuetta ja osa myös
Kankaantien toisella puolella. Kaukolämpölaitos on käyttänyt tontista 5600
m2.
Yrittäjien taholta on ilmennyt kiinnostusta yritystilojen vuokraamisesta,
mutta kunnalla ei ole tarjota tarpeita vastaavia yritystiloja.
Mikäli kunta rakentaisi Kiviojanmaan tilalle uuden yrityshallin, sen
lämmitys voitaisiin järjestää kaukolämpölaitokselta ja hyödyntää
hukkalämpöä.
Kunta on aikaisemmin teettänyt piirustuksia yrityshallista ja niiden
soveltuvuutta tulee arvioida uudelleen.
Esityslistan liitteenä on kaavakartta.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että aloitetaan selvitys uuden yrityshallin
rakentamisesta.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 154
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24.08.2020

Jääkaruselli-tapahtuma ja Jäänveiston SM-kisat vuonna 2021
Kh 24.08.2020 § 154
Valmistelija: kunnanjohtaja Sami Alasara
Viime vuonna oli tarkoitus järjestää Jääkaruselli-tapahtuma, mutta se
jouduttiin perumaan koronan ja huonon jäätilanteen vuoksi.
Janne Käpylehdon (tietokirjailija, sarjayrittäjä, keksijä ja entinen
NASA-insinööri) kanssa on aloitettu keskustelut jääkarusellin
rakentamisesta vuonna 2021. Tavoitteena on rakentaa maailman suurin
jääkaruselli ja päästä Guinnessin ennätyskirjaan.
Jäälinna ry:n puheenjohtaja, liikuntaneuvos Tuomo Jantusen kanssa on
neuvoteltu Jääveiston SM-kisojen järjestämisestä Lappajärvellä.
Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta sekä Hotelli Kivitippu ovat
ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua ko tapahtumien järjestämiseen. Sekä
jääkaruselli että Jääveiston SM-kisat pidetään 26.-28.2.2021 Lappajärvellä.
Jääveiston SM-kilpailuihin tulee osallistumaan 12 parasta suomalaista
veistäjää. Viime vuonna Olavinlinnassa järjestetyssä jääveiston SM-kisassa
kävijöitä oli n. 20.000.
Jäälinna ry järjestää Jääveiston SM-kisat ja jääkarusellin organisoinnista
vastaa Janne Käpylehto miehistöineen.
Tapahtumien organisointia varten tulee perustaa työryhmä, johon jokainen
kunta nimeää sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä.
Kj

Kunnanhallitus nimeää työryhmään kunnanjohtaja Sami Alasaran,
vapaa-aikasihteeri Anssi Kuuselan ja tekninen johtaja Anne Övermarkin
sekä kaksi luottamushenkilöä.
Jari Hernesniemi esitti, että työryhmään nimetään Hannu Kuoppala ja
Maarit Ahola. Aku-Matti Juttuniemi kannatti esitystä. Muita esityksiä ei
tullut.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä työryhmään
luottamushenkilöedustajina Hannu Kuoppalan ja Maarit Aholan.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§ 155
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Ilmoitusasiat
Kh 24.08.2020 § 155
1. Järviseudun jätelautakunnan pöytäkirja 17.06.2020
2. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan esityslista 18.08.2020
3. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esityslista 17.08.2020
4. Johtoryhmän pöytäkirja 12.08.2020
5. Järvilakeuden kansalaisopiston vuosikokous 26.08.2020
6. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen esityslista 24.08.2020
7. AVI:n lausuntopyyntö Kurejokisuun sillan rakentamisesta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.
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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

143,145,147,153,155
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

142,144,146,148,149,150,151,152,154,
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

142,144,146,148,149,150,151,152,154,

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

14/2020

Pöytäkirja
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.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:

