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Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Ahola ja Jari Hernesniemi.
Hannu Kuoppala
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Siltavaihtoehdon esitteleminen
Kh 07.12.2020 § 234
Kunnanhallituksen kokoukseen oli kutsuttu Mikko Autio esittelemään
vaihtoehtoa sillasta, joka rakennettaisiin Nykälänniemestä Kyrönsaareen.
Silta olisi kävelysilta ja se rakennettaisiin Nykälänniemen ja Kyrönsaaren
välissä olevan matalikon kautta. Rakenteet määräytyisivät kantavuuden
mukaan. Autio esitti ajatuksia siltojen rakentamisvaihtoehdoista ja vuonna
2004 tehdyn pohjatutkimuksen.
Aution mukaan Kyrönsaaren ja Halkosaaren välinen silta tulisi olla korkea,
jolloin sen alta veneet voisivat kulkea.
Autio poistui kokouksesta klo 17.38.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pentinniemen asuntoalueen kiinteistöjen omistajien kirje
Teknltk 01.12.2020 § 43 Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Pentinniemen asemakaava-alueen kiinteistöjen omistajat ovat lähentyneet
kuntaa kirjeellä, jossa esittävät Pentinniementien ja Eteläkaarteen kunnostamista ja päällystämistä. Esitystään he perustelevat sillä, että teiden kunto
ei vastaa varsinkaan kevät- ja syyskaudella asemakaava-alueen infraa. Alueella on useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja.
Nykyinen Pentinniementie on vanha yksityistie, jota on alettu käyttää asuntoalueelle johtavana tienä. Koska se ei ole asemakaavan mukaisella paikalla, ei ole ollut tarkoituksenmukaista panna rahaa sen kunnostamiseen. Pentinniementielle tulee teettää katusuunnitelma asemakaavan mukaiselle paikalle, minkä jälkeen rakentaminen voidaan ottaa investointiohjelmaan. Eteläkaarre on aikanaan rakennettu suunnitelman mukaisesti ja se voidaan
päällystää nykyiselle paikalleen.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Pentinniementien
suunnittelua varten varataan 10.000 euron määräraha vuodelle 2021 ja Pentinniementien rakentaminen ja Pentinniementien ja Eteläkaarteen asfaltointi lisätään vuoden 2022 investointiohjelmaan.
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
Kh 07.12.2020 § 235
Talousarvion 2021 valmistelussa investointiosaan on esitetty määräraha
Pentinniementien suunnitteluun 10.000 euroa.
Kj

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Pentinniementien
suunnitteluun varataan 10.000 euroa vuoden 2021 talousarvioon ja Pentinniementien rakentaminen ja Pentinniementien ja Eteläkaarteen asfaltointi
lisätään vuoden 2022 investointiohjelmaan.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää
kunnanvaltuustolle, että esitetty määräraha käytetään nykyisen tien
kunnostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Päällystämiseen ei tässä
vaiheessa varata määrärahaa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Kuoppala ilmoitti olevansa esteellinen
(osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi. Puheenjohtajana toimi Jarkko Savola.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023
Kh 30.11.2020 § 214

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle 2021.
Hallintokuntia ohjeistettiin talousarvion laadinnassa siten, että talousarvio
vuodelle 2021 tuli laatia lähtökohtaisesti vuoden 2019 tilinpäätös
vähennettynä 3 %. Esityksissä tulee kuitenkin huomioida
kustannuspaikkatasolla toiminnallisen muutoksen vaatima määrärahatarve
joko lisäävästi tai vähentävästi (käyttötaloustulot ja -menot). Palkkoihin on
tehty 1,8 %:n korotus.
Hallintokuntia pyydettiin huomioimaan toiminnallisia tavoitteita
asettaessaan Kuntastrategia 2025 ja Elinvoimapoliittinen ohjelma ja niissä
hyväksytyt strategiset kärjet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta on esittänyt investointilistalle seuraavia kohteita:
- monitoimihalli 2.500.000 euroa, avustus 750.000 euroa
- Lukion pihan ja sisääntulon muokkaaminen, 10.000 euroa
- Kirjaston julkisivuremontti, noin 100.000 euroa
Toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös taloudellisesti, vuodelle
2021 ovat ainakin:
- uuden koulun käyttöönotto
- koulujen yhteisen koulusihteerin vaihtuminen, toivotaan 2 kk
perehdytysjaksoa yhtä aikaa
- ruokapalveluiden siirtyminen Attendolta yhteiskoulun keittiölle 1.8.2021
alkaen varhaiskasvatuksessa
- oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen asti
- lukion tilojen palauttaminen ja muutokset.
Tekninen lautakunta
Teknisen osaston budjetissa merkittävimmät muutokset ovat:
Talousarvioehdotuksessa on toimintakuluissa vähennystä edellisen vuoden
budjettiin 2,4 % eli 69.360 euroa.
- Henkilöstökulujen vähennys on 2 %
- Palvelujen ostojen vähennys on 3,4 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys on 1,3 %
Esitykseen sisältyvät suurimmat lisäykset:
Venereitit
6.000 euroa Kalatiekanavaa varten
Uusi keskikoulu
125.970 euroa kiinteistökuluja
Osuuskauppa
15.090 euroa kiinteistökuluja
Yhteensä
147.060 euroa
Suurimmat vähennykset ylläpitokuluissa ovat:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimintakeskus
Kirkonkylän koulu
Rantakankaan koulu
Lukio
Kivikoulu
Aquarius
Yhteensä
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28.640 euroa
3.720 euroa
11.990 euroa
31.200 euroa
28.480 euroa
82.360 euroa
16.670 euroa
203.060 euroa

Ympäristölautakunta
Investointipuolelle varataan Kärnänsalmen kunnostukseen 18 600 euroa
vuodelle 2021. Kärnänsalmen kunnostus -hankeelle haetaan jatkoa
vuodelle 2021. Vuonna 2021 haetaan Kärnänsalmen ruoppaukselle lupaa
Aluehallintovirastosta. Lisäksi investointipuolelle esitetään 10 000 euroa
kunnan alueella haju-, kärpäs- ja lokkihaittojen vähentämiseen.
Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta on esittänyt 30.000 euroa kunnan markkinointiin.
Talousarvioesitys sisältää mm. määrärahan jääkaruselli-tapahtuman
järjestämiseen.
Vapaa-aikatoimen osalta tulot kasvavat, koska kuntosalipalvelu on tullut
maksulliseksi kuntalaisille. Lappajärvi-päivän järjestämiseen varattu
määräraha on siirretty elinvoimapalveluista kulttuuritoimen alle.
Talousarvio hallintokunnittain:
Tilinpäätös Bu+M 2020
2019
YLEISHALLINTO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
SOSIAALI- JA TERV.TOIMI
Toimintakulut
Tilikauden yli-/alijäämä
Sosiaalitoimi
Poistot ja kulut yht
Tilikauden yli-/alijäämä
SIVISTYSTOIMI
Toimintatuotot
Toimintakulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
MUUT PALVELUT
Toimintatuotot
Pöytäkirjan tarkastajat:

108064
-792720
-10487
-695143
-12968376
-12968376

82410
-828847
-1770
-748207

TA 2021

70280
-868045
-18723
-816488

-13093801 -13185440
-13093801 -13185440

-23058
-23058

-10000
-10000

-15490
-15490

155715
-5771971
-126189
-5742445

104766
-5860416
-108671
-5864321

162705
-5835181
-107363
-5779839

261031

37405

334500
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Toimintakulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
TEKNINEN TOIMI
Toimintatuotot
Toimintakulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
ELINVOIMAPALVELUT
Toimintatuotot
Toimintakulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
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-647183
-162
-386314

-723415
-162
-686172

-759065
-161
-424726

3055865
-3167941
-730767
-842843

3023059
-3057930
-739829
-774700

3302302
-3335300
-934548
-967546

10827
-515941
-23335
-528449

10500
-710761
-25960
-726221

20115
-646061
-22766
-648712

Lappajärven kunnan talousarvion 2021 tuloslaskelma on seuraava:
sis./ulk.
Toimintatuotot
Toimintakulut
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut

TP 2019
TA+Mu 2020 TA 2021
3591920
3548140
3889902
-23877280
-24285170
-24629092
9692753
9879000
9933000
11070946
11450365
11649700
-1859
-29710
-39630

Poistot ja arvonalennukset

-906432

-876392

-1099051

Tilikauden yli-/alijäämä

-403165

-313.767

-295171

Verotuloiksi on arvioitu 9.933.000 euroa ja valtionosuuksiksi 11.649.700
euroa. Tilikauden tulos on -295.171 euroa alijäämäinen.
Nettoinvestointimenot ovat yhteensä noin 3,2 milj. euroa. Merkittävimmät
investoinnit ovat monitoimihallin ja teollisuushallin rakentaminen sekä
Kyrönsaaren siltahankkeen aloittaminen. Kunnan investoinnit joudutaan
kattamaan lainarahalla.
Uutta lainaa joudutaan ottamaan n. 3,7 milj. euroa.
Esityslistan liitteenä on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelma 2022 - 2023.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Lappajärven kunnan talousarvion
2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2023 ja esittää sen edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Jarkko Savola esitti, että investointiosaan lisätään Ukonniemen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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venelaituriin, aallonmurtajaan, kevyeen väylän ruoppaukseen ja
veneenlaskulaiturin kunnostukseen ja yleiseen siistimiseen yhteensä 30.000
euroa ja Karvalan veneenlaskurampin uusintaan ja ohjauspuomiin 10.000
euroa. Maarit Ahola kannatti esitystä.
Päätös:

Jarkko Savolan ja Maarit Aholan kannattama esitys hyväksyttiin.
Kunnanhallitus päätti jatkaa talousarvion käsittelyä kunnanhallituksen
kokouksessa 7.12.2020.
Maria Viita-aho-Tohni ilmoitti olevansa jäävi (intressijäävi)
investointiosan kohdassa, kun käsiteltiin teollisuushallin rakentamista, eikä
hän osallistununut ko.asian käsittelyyn. Pöytäkirjantarkastajana toimii
tämän pykälän osalta Aku-Matti Juttuniemi.

Kh 07.12.2020 § 236
Kunnanhallituksen kokouksessa 30.11.2020 tehdyt muutokset on lisätty
investointiosaan, jolloin nettoinvestoinnit ovat yhteensä -4.063.000 euroa.
Käyttöpuolelle tehtiin aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tulojen tarkistus
ja tarkistettiin Länsirannan esiopetuksen käyttömenot.
Korjausten jälkeen tilikauden tulos on -238.791 euroa.
Esityslistan liitteenä on korjattu talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma
2022 - 2023.
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion 2021 ja
taloussuunnitelman 2021 - 2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Tarja Puro oli kutsuttuna
asiantuntijana paikalla esittelemässä sivistysosaston budjettia.
Puro saapui kokoukseen klo 18.00 ja poistui klo 18.46.
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Teollisuushallin piirustuksien hyväksyminen ja urakkamuoto
Kh 07.09.2020 § 169
Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 24.8.2020 § 153 teollisuushallin
rakentamista ja tonttiasiaa.
Alarannantien varressa olevilla maa-alueilla ei ole kaavaa, joten kaavan
saaminen niihin voisi pahimmillaan kestää jopa kaksi vuotta. Tämä
hidastaisi liiaksi teollisuushallin rakentamista. Tästä syystä maan
omistajien kanssa ei aloitettu neuvottelua maa-alueen ostamisesta tai
vaihtamisesta.
Lappajärven kunta omistaa kaksi tonttia, jotka kumpikin soveltuisivat
teollisuushallin rakentamiseen ja niissä on kaava valmiina:
- kortteli 106, tontti 1, pinta-ala n. 1,3 ha ja rakennusoikeus 5200
kerrosneliöä, tällä tontilla on tehty jo maaperätutkimuksia
- osa korttelista 104, pinta-ala 4500 m2, rakennusoikeus 1800 m2.
Yhden yrittäjän kanssa on keskusteltu teollisuushallin rakentamisesta ja
hän olisi valmis vuokraamaan hallista noin 1000 m2. Yrittäjälle ei olisi
väliä, kummalle tontille halli rakennettaisiin.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että aloitetaan teollisuushallin suunnittelu ja muut
valmistelut kortteliin 106, tontille 1.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Viita-aho-Tohni poistui kokouksesta
(yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Teknltk 01.12.2020 § 49
Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 §169 päättänyt, että aloitetaan
teollisuushallin suunnittelu ja muut valmistelut kunnan omistamalle teollisuustontille K106/1.
Tekninen toimisto on tilannut suunnitelman Insinööritoimisto Juha Timo
Ky:ltä. Ennen suunnittelun aloittamista on käyty neuvottelu yrittäjän
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kanssa. Hallin suunnittelun lähtökohta on ollut yrittäjän esittämä tarve.
Hallista on suunniteltu kaksi luonnosta, joista yrittäjä on hyväksynyt
luonnoksen nro 2.
Lautakunnalle esitellään hallisuunnitelma, minkä yrittäjä on hyväksynyt.
Hallin on teräsrunkoinen kerrosalaltaan n. 1200 m2 ja sen vapaa sisäkorkeus on 5 metriä. Hallin kustannusarvio on 1,546 milj euroa.
Kunnan rakennuttamat teollisuushallit on yleensä toteutettu jaettuna
urakka. Se tarkoittaa sitä, että pääurakka, sähkö-, Lv-, ilmastointi- ja automaatiourakat kilpailutetaan erikseen. Nyt hyväksyttävien luonnostasoisten
piirustusten lisäksi pitää teettää työpiirustukset, rakennesuunnitelmat,
LVIA- ja sähkösuunnitelmat rakennustapa- ja työselostuksineen.
Jatkosuunnittelua varten tulee varata n. 35.000 euron määräraha.
Teknisen johtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut teollisuushallin piirustukset ja esittää kunnanhallitukselle urakkamuodoksi jaettua urakkaa. Jatkosuunnittelu
aloitetaan kun kunnanvaltuusto on tehnyt rakentamispäätöksen ja varannut
hankkeelle määrärahan.
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
Kh 07.12.2020 § 237
Kj

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan teollisuushallin piirustukset ja
urakkamuodoksi jaettu urakka.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan teollisuushallin piirustukset ja
urakkamuodoksi jaettu urakka ja päätti esittää ne edelleen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Maria Viita-aho-Tohni poistui kokouksesta
esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarjous toimintakeskuksesta
Kh 30.11.2020 § 223

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Taloustyöryhmä (4.3.2020 § 5) on esittänyt kunnanhallitukselle, että
toimintakeskus ja Kotiahonkujan koulu pyritään myymään. Kunnanhallitus
on (23.3.2020 § 58) hyväksynyt taloustyöryhmän esityksen. Kiinteistöt
olivat myynnissä kiertonetissä.
Kunnanhallitus päätti 26.10.2020 § 201 hylätä saadut tarjoukset ja laittaa
toimintakeskuksen uudelleen myyntiin. Kiinteistö oli myynnissä
huutokaupat.com:ssa.
Tarjousten jättöaika on päättynyt 18.11.2020. Korkein jätetty tarjous oli
5000,00 euroa.
Kirjanpidon mukaan toimintakeskuksen tasearvo on 87.585,60 euroa.
Tasearvo koostuu neljästä hyödykkeestä. Poistoajat päättyvät seuraavasti:
30.11.2023, 31.12.2026, 31.8.2027 ja 31.12.2032. Vuosipoistot ovat
yhteensä 12.923,95 euroa.
Toimintakeskuksen toimintatuotot ja -kulut ovat seuraavat:
Toimintakeskus
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Poistot
Tilikauden alijäämä

2018
1.412,43
-18.477,74
-17.065,31
-12.924,00
-30.106,59

2019
1.1.-19.10.2020
1.613,61
785,35
-18.929,57
-12.255,09
-17.315,96
-11.469,68
-12.924,00
-9.693,00
-30.246,29
-21.162,68

Mikäli kiinteistö myytäisiin tarjotulla hinnalla, tulisi kunnan
alaskirjattavaksi yli 80.000 euroa. Tämä heikentäisi merkittävästi kunnan
tulosta.
Kj

Kunnanhallitus päättää hylätä saadun tarjouksen.

Päätös

Aku-Matti Juttuniemi esitti, että tarjous hyväksytään. Maarit Ahola ja Jari
Hernesniemi kannattivat Aholan esitystä. Kunnanjohtajan esitystä ei
kannatettu. Kunnanvaltuusto päättää myynnistä.

Kh 07.12.2020 § 238
Kj
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus ottaa asian uudelleen
käsittelyyn.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti perua toimintakeskuksen
myyntipäätöksen. Tekninen osasto selvittää, miten toimintakeskuksen
osalta pystytään tekemään säästöjä.

Lappajärven kunta
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Pöytäkirja
§ 239
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Ilmoitusasiat
Kh 07.12.2020 § 239
1. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan pöytäkirja 23.11.2020
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu
08.12.2020
3. Johtoryhmän pöytäkirjat 24.11 ja 01.12.2020
4. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 11/2020
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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Pöytäkirja
§ 240
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07.12.2020

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n sopimuksen päivittäminen
Kh 07.12.2020 § 240
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
kh 9.12.2019 § 245
kv 16.12.2019 § 88
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n tehtävänä on johtaa
Järvi-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja toimintaympäristön kehittämistä sekä
toteuttaa Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen elinkeinostrategiaa.
Yhtiön toiminta jakautuu kolmeen sektoriin:
- alkavien yrittäjien palvelut
- kasvupalvelut
- kansainvälistymispalvelut.
Yhtiön osakkaita ovat
Alajärven kaupunki
Vimpelin kunta
Soinin kunta
yritysosakkaat (21 kpl).
Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 9.12.2019 § 245 päättänyt
hyväksyä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n tuolloin voimassa olleen
osakassopimuksen eli Lappajärven kunta on myös yksi osakas tällä
hetkellä. Lappajärven kunta ei vielä omista yhtiön osakkeita, mutta
osakkeiden osto tuodaan käsiteltäväksi erikseen alkutalven 2021 aikana.
Alajärven kaupunki, Vimpelin ja Soinin kunnat ovat irtisanoneet aiemman
sopimuksen kevään 2020 aikana.
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja kuntaosakkaat ovat
valmistelleet uuden osakassopimuksen. Kunnat ovat useaan kertaan
neuvotelleet asiasta ja viimeisin neuvottelu pidettiin 4.12.2020. Tämä uusi
osakassopimus käsitellään myös yhtiön osakasyritysten toimielimissä.
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön
hallitus valitaan asiantuntijapohjalta. Yhtiön hallitus muodostuu seuraavien
periaatteiden mukaan:
- yhtiön hallitukseen kuuluvat osakaskuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat
- kaksi Alajärven kaupungin valitsemaa varsinaista ja varajäsentä (2+2)
- Lappajärven kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Soinin kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Vimpelin kunnan valitsema varsinainen jäsen ja varajäsen (1+1)
- Yhteensä neljä yritysosakkaiden esittämää varsinaista jäsentä ja
varajäsentä (4+2)
- Yksi koulutusorganisaatioiden esittämä varsinainen jäsen ja varajäsen
Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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(1+1).
Kunnat rahoittavat kokonaan yritysneuvontapalvelun kustannukset,
aluelähtöisten kehityshankkeiden nettokustannukset sekä puolet
kehittämispäällikön kustannuksista. Yritysneuvonta on yhtiön toimialueen
asiakkaille maksutonta. Osakassopimuksen määrittelemän toimintakauden
rahoituksesta on erillinen liite. Osakasyritykset rahoittavat puolet
kehittämispäällikön kustannuksista. Kehittämispäällikön kustannukset
jyvitetään yritysosakkaille omistussuhteen mukaan.
Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanhallituksen esittelijänä toimii
kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä
toimii hänen sijaisekseen määrätty. Hallintosäännön 14 §:n mukaan
kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen taikka viran ollessa avoinna
toimii sijaisena hallintojohtaja.
Esteellisyydet määräytyvät kuntalain 97 §:n mukaan ja ovat erilaiset
kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustokäsittelyssä.
Esityslistan oheismateriaalina on erillisellä sähköpostilla toimitettu JPYP:n
uusi osakassopimus liitteineen (ei julkinen).
Hj

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1. hyväksyy Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osakassopimuksen,
mikäli muut osakaskunnat tekevät samansisältöiset hyväksyvät päätökset ja
2. oikeuttaa tekemään sopimukseen teknisluontoiset korjaukset, mikäli
niillä ei ole vaikutusta sopimuksen sisältöön eikä kunnan rahoitusasemaan.
Näiltä osin korjaukset tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa hallintojohtaja Päivi Huhtala, (06) 2412
5614 tai 044 3699 414.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen
(yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
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Kunnanhallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
Kieltojen
perusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

234-237,239,240
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

238
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 238
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

22/2020

Pöytäkirja

16

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:

