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Neuvottelu Kiinteistö OY Lappajärven Vuokratalojen kanssa
Kh 15.02.2021 § 21
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
kh 21.10.2019 § 199
kh 27.04.2020 § 101
kh 04.05.2020 § 103
kh 08.06.2020 § 128
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 63 päättänyt
yksimielisesti hyväksyä, että Koy Lappajärven Vuokrataloille annetaan
akuutteihin remontteihin lainaa 30.000 euroa. Kun taloyhtiön hallituksen ja
kunnanhallituksen neuvottelut ovat edenneet niin, että ollaan saavutettu
ratkaisu, jolla taloyhtiön talous saadaan tasapainoon, valtuusto palaa asiaan.
Taloyhtiölle ei vielä ole annettu ko. 30.000 euron lainaa.
Taloyhtiön hallitus oli kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen valtuuston
päätöksen mukaisesti.
Taloyhtiön edustajina paikalla olivat Kaija Tissarinen, Ahti Mäkitarkka,
Maarit Viitala, Maria Viita-aho-Tohni ja Juhani Laasanen.
Käytiin keskustelu taloyhtiön talouden ja kiinteistöjen tilanteesta.
Taloyhtiön hallitus tekee esityksen korjaussuunnitelmasta
kustannusarvioineen.
Tissarinen, Mäkitarkka ja Viitala poistuivat klo 17:55.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Neuvottelu Lappajärven Veikkojen johtokunnan kanssa
Kh 15.02.2021 § 22
Kunnanhallituksen kokoukseen oli kutsuttu Lappajärven Veikkojen
johtokunta. Paikalla olivat Reijo Kärnä ja Arvi Kangastie sekä Tarja Puro
etäyhteydellä.
Keskusteltiin Lappajärven Veikkojen mahdollisesta lainatarpeesta ja sen
ehdoista. Mahdollisesta lainasta päättää kunnanvaltuusto.
Kärnä, Kangastie ja Puro poistuivat klo 18.40.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
Kh 15.02.2021 § 23
Kunnanvaltuuston 14.12.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävillä 18.12.2020, valitusaika on päättynyt 25.01.2021.
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 14.12.2020 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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimenpiteet valtuustoaloitteiden johdosta
Kh 03.02.2020 § 16
Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa
koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita
palveluaan koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään
kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 157-159 § koskee kunnan asukkaiden aloitteita ja 127 §
koskee valtuutettujen aloitteita. Niiden mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain tammikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskeneista
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2017 aikana on jätetty seuraavat aloitteet, joita ei ole todettu
loppuun saatetuksi
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 26.02.2018 § 36 edustajansa asiaa
valmistelevaan työryhmään, johon tekninen lautakunta oli jo nimennyt omat
edustajansa. Työryhmän vetäjänä toimi Esko Leväniemi. Selvityksen
laatijaksi valittiin WSP Finland Oy ja selvityksen lopullinen raportti
valmistui tammikuussa 2019. Selvityksen laatimisen osalta aloite on
loppuun käsitelty, mutta selvityksen johdosta tehtävien päätösten ja
toimenpiteiden osalta asian käsittely on vielä kesken.
WSP Finland Oy:n laatima kiinteistöstrategia sisältänyt pitkän tähtäimen
suunnitelmaa. Siksi kunnanhallitus päätti, että Rakennuttajan
Laskentavoima Oy:llä teetetään laadittujen kuntotutkimusten pohjalta
kunnostustarveselvitys, kustannuslaskelmat pitkän tähtäimen suunnitelmat.
Nämä on tehty ja PTS esitetty tilatarpeen selvitystyöryhmälle ja
taloustyöryhmälle hyväksyttäväksi.
2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa,
aloite jätetty 13.11.2017
Toimenpiteet:
Asian valmistelu jätetty sivistyslautakunnalle. Sivistysjohtajan ilmoituksen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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mukaan asian käsittely on viivästynyt sairaslomien vuoksi. Lisäksi omaa
ruoanvalmistusta ei nyt ole, koska koululaisten ruoka tuotetaan Jamilla.
Asian käsittely otetaan uudelleen esiin sitten, kun ruoanvalmistus uudessa
koulussa käynnistyy. Asian käsittely on siis vielä kesken.
Vuoden 2018 aikana on jätetyt aloitteet:
1. Kuntalaisaloite Turvallinen oppimisympäristö koululaisille
Aloitetta on käsitelty kh 16.04.18 § 85 ja kv 23.04.2018 §28. Aloitteessa on
mm esitetty vaatimus terveellisestä sisäilmasta ja turvallisesta
nykyaikaisesta oppimisympäristöstä. Kirkonkylän koulutilojen osalta tämä
toteutetaan rakentamalla yhteiskoululle uudet nykyaikaiset tilat. Prosessi on
käynnistynyt, ja uusien koulutilojen on tarkoitus valmistua syksyllä 2020.
Väliajaksi on vuokrattu opetustiloja Jamilta ja entisestä Kivikoulusta.
Lukion tiloissa on WSP Finland Oy tehnyt rakenne- ja sisäilmaselvityksiä,
joiden tuloksista on vasta ennakkotietoja. Lopullinen raportti saataneen
helmikuussa, minkä jälkeen voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä.
Länsirannan koulusta WSP Proko Oy on tehnyt LVISR-kuntoarvio- ja
PTS-suunnitelman ja tarkemman tutkimuksen rakennenäytteineen on tehnyt
Pro Leader Oy. Tältäkin osin lopullinen raportti on vielä tulematta.
Rantakankaan koululla kuntoarvion rakennenäytteineen teki vuonna 2015
Rakennuskatsastus Kuoppala Ähtäristä. Tässä esitetyt korjaustoimenpiteet
on toteutettu. Koko ilmastointia ei nykykäsityksen ohjeistamana kuitenkaan
ole uusittu, mutta sitä on parannettu. Rakennuksen alla oleva irtotavara on
poistettu, mutta maakerroksia sinne ei ole vaihdettu. Koska esimerkiksi
terveen sisäilman vaaliminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa, aloitetta tuskin
koskaan voidaan todeta loppuun käsitellyksi. Aloitteen käsittely on siis
kesken.
Rantakankaan koululla on molempien rakennusten ryömintätilat
puhdistettu. Molemmilla kyläkouluilla on lisäksi tehty Rakennuttajan
Laskentavoiman esittämät korjaustoimenpiteet lukuun ottamatta punaisen
rakennuksen ulkoverhouksen uumista, mitä ei kustannussyistä tässä
vaiheessa pidetty välttämättömänä.
Vuoden 2019 aikana jätetyt aloitteet:
1. Valtuustoaloite Uudesta koulusta kestävä, terveellinen ja energiatehokas
Kv 28.01.2019 § 13 Aloite lähetetty kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Pedagogisessa suunnitelmassa on otettu huomioon mm. turvallisuuteen ja
viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. Koulun suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota koulun kestävyyteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen
vaikuttavia asioita.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kj

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

Päätös

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

Kv 24.02.2020
Päätös
Kh 15.02.2021

Kunnanvaltuusto totesi, ettei yksikään valtuustoaloite ole loppuun käsitelty
vaan niiden käsittely jatkuu edelleen.
1. Valtuustoaloite kunnan kiinteistötilanteen selvittämiseksi
aloite jätetty 13.11.2017
Taloustyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan WSP Finland Oy:n
kiinteistöstrategiaa ja Rakennuttajan Laskentavoima Oy:n pitkän tähtäimen
suunnitelmia. Taloustyöryhmä on esittänyt Kotiahonkujan koulun ja
toimintakeskuksen myymistä. Taloustyöryhmä on myös esittänyt, että
pyritään selvittämään mahdollisuus saada Halkosaaren kunnostukseen
ulkopuolista rahoitusta ja että aloitetaan Aquariuksen myynnin
selvittäminen.
Kunnanhallitus on käsitellyt taloustyöryhmän esitykset 23.3.2020 § 58 ja
antanut johtoryhmän tehtäväksi valmistella mainitut asiat.
Sekä Kotiahonkujan koulu että toimintakeskus olivat myynnissä, mutta
saadut tarjoukset hylättiin niiden alhaisuuden vuoksi. Aquariuksen
myynnistä on keskusteltu Hotelli Kivitipun toimitusjohtajan kanssa, eikä
heillä tässä vaiheessa ollut halukkuutta ostaa kiinteistöä. Toisaalta
Nykälänniemessä on meneillään mittavat suunnitelmat, joihin kiinteästi
liittyy myös Aquarius, joten sen myyminen ei liene tässä vaiheessa
ajankohtainen.
Kiinteistöstrategian toteuttaminen on vuosien projekti, mutta aloite
voitaneen voitaneen tässä vaiheessa merkitä loppuun saatetuksi.
2. Valtuustoaloite lähiruuan lisäämiseksi Lappajärven kunnassa
aloite jätetty 13.11.2017
Lappajärven kunta kuulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hankintarenkaaseen, joka sanelee pääosin sen, mitä koulussa syödään.
Keittiön näkökanta on, että suomalainen ruoka on lähiruokaa, sillä
ulkomailta tulee paljon elintarvikkeita, esim. vihanneksia. Huomattavia
parannuksia kotimaisuuden ja laadun suhteen on tullut.
Lähiruokaa on tarjolla rajallisesti, mutta sitä on jonkin verran käytetty.
Mielellään keittiö käyttäisi sitä enemmänkin. Yhtenä hidasteena on hinta.
Sivistysjohtaja on ilmoittanut, että suunnitteilla on erilaisia toimenpiteitä
lähiruuan ja paikallisten tuotteiden tutustuttamisesta oppilaille. Esitys
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tullaan käsittelemään vielä sivistyslautakunnassa tämän kevään aikana.
Sivistyslautakunta hoitaa aloitteen loppuun.
3. Kuntalaisaloite Turvallinen oppimisympäristö koululaisille
Uusi yhteiskoulu on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta lukien. Lukiossa on
uusittu lattioita sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa. Näiden
kahden kiinteistön osalta tilanne on kunnossa. Länsirannan koululla on
tehty kunnostustoimenpiteitä ja siellä voidaan tällä hetkellä toimia.
Rantakankaan koulu on asetettu käyttökieltoon kevättalvella 2020. Opetus
järjestetään tällä hetkellä liikuntatilassa. Liikuntatilassa toimimisesta ei ole
tullut ilmoituksia oirehtimisesta.
Voidaan todeta, että aloite on loppuun käsitelty.
4. Valtuustoaloite Uudesta koulusta kestävä, terveellinen ja
energiatehokas
Uuden koulun suunnittelussa kiinnitettiin huomiota kestävyyteen,
terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Koulun
rakentamisessa edellä olevat asiat on toteutettu. Niin rakentamisvaiheessa
kuin käytössäkin on huomioitu sisäilma-asiat.
Aloite voidaan merkitä loppuun käsitellyksi.
Kj

Kunnanhallitus antaa edellä olevat valtuustoaloitteita koskevat selvitykset
kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Vuokrasopimukset Lappajärven Konetyöstö Oy
Kh 15.02.2021 § 25
Lappajärven Konetyöstö Oy:llä on vuokralla kaksi Lappajärven kunnan
omistamaa hallia: maalaamohalli 1100 m2 ja teollisuushalli 1000 m2.
Lappajärven kunnan Kirkonkylässä Notkola RN:o 11:136 -nimisellä tilalla
sijaitsevasta maalaamohallista on valmisteltu vuokrasopimus, joka tulee
voimaan 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.
Vuokran määrä on 1479,50 euroa/kk + alv %. Kiinteistövero ja
palovakuutusmaksu laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä.
Vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen huolehtii halliin liittyvistä
kuluista: sähkö- ja lämpökuluista, vesi- ja jätevesikuluista, siivouksesta ja
muista kiinteistökuluista.
Muut vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan liitteenä jaetusta
vuokrasopimuksesta.
Lappajärven kunnan Kirkonkylässä Kiviojanmaa RN:o 11:22 -nimisellä
tilalla sijaitsevasta teollisuushallista on myös valmisteltu vuokrasopimus,
joka tulee voimaan 1.1.2021ja on voimassa toistaiseksi.
Vuokran määrä on 1440.50 €/kk + alv %. Kiinteistövero ja
palovakuutusmaksu laskutetaan vuokranmaksun yhteydessä. Vuokralainen
huolehtii halliin liittyvistä kuluista: sähkö- ja lämpökuluista, vesi- ja
jätevesikuluista, siivouksesta ja muista kiinteistökuluista. Muut
vuokrasopimuksen ehdot ilmenevät esityslistan liitteenä jaetusta
vuokrasopimuksesta.
Kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lappajärven Konetyöstö Oy:n
maalaamohallin ja teollisuushallin vuokrasopimukset vuokrasopimusten
ehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Vöyrin kunnan Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab:n osakkeet
Kh 15.02.2021 § 26
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Vöyrin kunta on päättänyt myydä osakkeensa Oy Pohjanmaan Biokaasu Österbottens Biogas Ab:ssa, kun ne eivät käytä yhtiön palveluita. Vöyrin
kunta on omistanut 50 osaketta niemellisarvolta 5000 euroa, joka vastaa 2,1
% osakekannasta. Oravainen tuli osaksi Vöyrin kuntaa 1.1.2011 ja Oy
Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab aloitti toimintansa
syyskuussa 2012.5.10.2012 Vöyrin kunta päätti, että ne käyttää
Stormossenin palveluita. Eli Vöyrin kunta ei koskaan ehtinyt toimittamaan
lietteitä Oy Pohjanmaan Biokaasu- Österbottens Biogas Ab:lle.
Ab Ekorosk Oy on päättänyt, että ne ovat valmiita ostamaan Vöyrin 50
osaketta nimellishintaan 5000 euroa (2,1 % osakekannasta).
Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab:n hallituksen
puheenjohtaja ilmoittaa yhtiön muille osakkaille Ab Ekorosk Oy:n
aikomuksesta hankkia Vöyrin osakkeita. Jos muilla osakkailla on
kiinnostusta osakkeista, pyydetään heitä ilmoittamaan hallituksen
puheenjohtajalle 19.2.2021 mennessä.
Lappajärven kunnalla on 50 osaketta nimellisarvoltaan 5000,00 euroa (2,1
%).
Kj

Kunnanhallitus päättää, ettei Lappajärven kunnalla ole kiinnostusta ostaa
Vöyrin kunnan Oy Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Ab:n
osakkeita.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.
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Eskoon sosiaaliasiamiehen raportti jäsenkunnille vuodelta 2020
Kh 15.02.2021 § 27
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille
sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2020. Raportti on tehty ajalta
19.5.2020 - 31.12.2020. Raportti on tehty osasta vuotta, koska kevään
tietoja ei ollut käytettävissä.
Sosiaaliasiamies palvelee 17 kunnan asukkaita Etelä-Pohjanmaalla.
Toiminta-alueen väestöpohja on noin 193 207 asukasta.
Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on
tuottanut sosiaaliasiamiespalveluita sopimuskunnille vuodesta 2008 alkaen.
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätöksen pohjalta
8.5.2020 irtisanottiin kuntakohtaiset sopimukset sosiaaliasiamiehen
palvelun tuottamisesta. Irtisanomisaika on 6 kk. Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä on luopunut kuntien lakisääteisen tehtävän hoidosta
31.12.2020.
Ajalla 19.5. - 31.12.2020 sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä asiakas itse tai
hänen edustajansa. Edustaja on useimmiten ollut lähiomainen.
Yhteydenottajista (144) on ollut asiakkaita 106, heidän edustajiaan 34 ja
henkilöstöä 4. Tyytymättömyyden ilmaisuja oli 62 % ja tiedustelua 38 %.
Asiakokonaisuuksia oli yhteensä 176 kappaletta.
Raportissa todetaan, että yhteydenottojen jakautuminen jäsenkunnittain on
verrannollinen väkilukuun.
Lappajärven kunnasta oli yksi yhteydenotto.
Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamiehen osaraportti ajalta 19.5. - 31.12.2020
on jaettu esityslistan liitteenä.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen osaraportin ajalta
19.5. - 31.12.2020.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi omalta osaltaan raportin tiedoksi ja päätti antaa sen
tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15.02.2021

Sopimus Työkykyohjelmaa toteuttavan Toimeksi-hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta
Kh 15.02.2021 § 28
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 19.10.2020 päivätyllä
päätöksellä (VN/14842/2020) Seinäjoen kaupungille valtionavustusta
618.451 euroa Toimeksi-hankkeen toteuttamiseksi ja hankkeen
kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 773.064 euroa. Eskoon
sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle delegoitavan avustuksen määrä on
239.463, kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 299.330.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa työkyvyn tuen palvelukokonaisuus,
koota kehittäjätiimit, luoda asiakasvastaavamalli, tunnistaa ja arvioida
työkykykoordinaattorin tehtävät. Hankkeessa vahvistetaan varhaista
työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja arviointia, vahvistetaan
vastuuhenkilön nimeämistä asiakkaalle, päätöksiä yhdenmukaistetaan ja
asiakasvaikuttavuutta seurataan. Työkykyarviointiin luodaan yhtenäinen
toimintapa ja vahvistetaan ja yhtenäistetään moniammatillisia työkyvyn
tuen tiimejä. Hankkeessa pilotoidaan myös psykososiaalisen
yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen konseptia.
Järvi-Pohjanmaan perusturva on 16.6.2020 päättänyt osallistua
Toimeksi-hankkeeseen vuosina 2020 - 2022 (Työkyky) ja sitoutunut
omarahoitusosuuksiin hankevuosittain.
Hankkeen toteuttamisen hallinnoinnista ja organisoinnista on laadittu
sopimus, joka on jaettu esityslistan liitteenä. Kuntasopimuksen on
lähettänyt Seinäjoen kaupunki.
Kj

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sopimuksen Työkykyohjelmaa toteuttavan
Toimeksi-hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta enintään
sopimuksen mukaisella kuntaosuudella vuosina 2021 - 2022, yhteensä
1469,00 euroa.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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15.02.2021

Ilmoitusasiat
Kh 15.02.2021 § 29
1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.01.2021
2. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan pöytäkirja 26.01.2021
3. Johtoryhmän pöytäkirjat 29.01.2021 ja 02.02.2021
4. As Oy Lappajärven Kivitippu Chalets 2 varsinainen yhtiökokouskutsu
26.02.2021
5. Valviran ilmoitus Attendo Oy:n/Attendo Maijalan ja Attendo Lintukodin
vastuuhenkilön vaihtumisesta
6. Elinvoimalautakunnan pöytäkirjat 04.06, 10.09, 15.10.ja 03.12.2020
7. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan esityslista 16.02.2021
8. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen 15.02.2021 esityslista
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
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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

21,22,23,24,27,29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

25,26,28
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 25,26,28
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
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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:

