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Viestintä- ja hankekoordinaattorin esittäytyminen ja hankkeen esittely
Kh 23.05.2022 § 91
Viestintä- ja hankekoordinaattori Annie Yli-Leppälä oli kutsuttu
kokoukseen esittäytymään.
Yli-Leppälä esitteli Kaatumistapaturmien ennaltaehkäisy pilottihankkeen
Health Up. Hankkeen tarkoituksena on tukea kotona-asuvien ikäihmisten
kokonaisvaltaista toimintakykyä siten, että keskitytään nimenomaan
kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
ovat lihasmassan ylläpitoa tukeva ravitsemus, oikeanlaiset liikuntamuodot
ja lihasryhmien säännöllinen harjoittelu.
Kunnanhallitus piti hanketta hyvänä ja kannatti sen eteen päin viemistä.
Yli-Leppälä poistui kokouksesta klo 18.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
Kh 23.05.2022 § 92
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Talousarvio on sitova kunnanvaltuustossa sitovuustasolla 2 (toimielin),
kunnanhallituksessa sitovuustasolla 3 (tulosalue) ja lautakunnissa
sitovuustasolla 4 (kustannuspaikka). Toimintatuotot ja -kulut myönnetään
sitovina bruttomääräisinä. Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain.
Bu+muutos
Yleishallinto
- toimintatuotot
- toimintakulut
Sosiaali ja terv.t
- toimintakulut
Sivistystoimi
- toimintatuotot
- toimintakulut
Muut palvelut
- toimintatuotot
- toimintakulut
Tekninen toimi
- toimintatuotot
- toimintakulut
Elinvoimapalvelut
- toimintatuotot
- toimintakulut
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja
kulut
Poistot ja arv.al.
Tilikauden
yli/alijäämä

Toteutuma

Poikkeama

70.280
-868.045

78.861,90
-764.039,98

-8.581,90
-104.005,02

-13.735.440

-13.883.509,71

148.069,71

176.905
-5.800.902

356.564,02
-5.746.775,32

-179.659,02
-54.126,68

334.500
-759.065

387.212,57
-661.182,40

-52.712,57
-97.882,60

3.302.302
-3.379.659

3.269.093,34
-3.256.234,33

33.209,66
-123.424,67

20.115
-646.059
9.933.000
11.649.700
-40.480

18.332,93
-592.396,70
10.560.516,76
11.647.968,00
31.027,51

1.782,07
-53.662,30
-627.516,76
1.732,00
-71.507,51

-1.099.051
-841.049

-1.076.822,03
399.629,14

-22.228,97
-1.240.678,14

Yleishallinnossa sekä toimintatuotot että -kulut ovat toteutuneet lähes
budjetoidusti. Jonkin verran syntyi säästöä luottamushenkilöille varatusta
koulutusmäärärahasta, koska koulutus järjestettiin Järvilakeuden
kansalaisopiston kautta etäopetuksena yhteisesti muiden kuntien kanssa.
Merkittäviä poikkeamia ei ole ollut vaan säästö syntyi pienistä summista.
Sosiaali- ja terveystoimen osalta Järvi-Pohjanmaan perusturva on esittänyt
perustelut talousarviopoikkeamille ja ne on käsitelty erikseen.
Sivistystoimen hallinnon tulot ovat hankkeista saatuja rahoitusosuuksia
sekä koronasta aiheutuneita korvauksia. Toimintakuluissa ei ole
Pöytäkirjan tarkastajat:
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merkittävää poikkeamaa budjetoidusta.
Teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidusti.
Toimintakulut riippuvat osittain olosuhdetekijöistä niin kiinteistöjen kuin
myös infran osalta.
Elinvoimapalvelut sisälsivät myös vapaa-aikatoimen. Toimintatuotot ovat
toteutuneet budjetoidusti, toimintakuluissa säästöä syntyi joka
kustannuspaikalla vähän, josta kokonaissumma muodostuu.
Verotuloissa kunnallisveroja kertyi 393.000 euroa ja yhteisöveroja
n.254.000 euroa yli budjetoidun. Valtionosuuden toteutuivat budjetoidusti.
Poistojen alitus johtuu siitä, että kaikki kohteet eivät ole valmistuneet tai ne
ovat valmistuneet ajateltua myöhemmin.
Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet budjetoitua paremmin, koska
pitkäaikaista lainaa ei otettu, vaan käytettiin kuntatodistusohjelmaa, jossa
korko pysyi koko vuoden negatiivisena.
Investoinnit:
Investoinnit
Bu
Muutos
Bu+muutos
Käyttö
Poikkeama
Menot
-4.830.000
-419.200
-5.249.200 -2.088.589,30 -3.160.610,70
Käyttöomaisuud
0
5070,29
-5070,29
en myynti
Rahoitusosuudet
767.000
0
767.000
385.041,00
381.959,00
investointeihin
Muut
0
9.546,00
-9.546,00
investointitulot
Tulot
767.000
0
767.000
399.657,29
367.342,71
Netto
-4.063.000
-419.200
-4.482.200 -1.688.932,01 -2.793.267,99
Kunnanhallituksen investointimenoihin oli varattu asiakirjahallinnon
ohjelman uusiminen sekä valtuustosalin laitteet sekä muita atk-ohjelmien
päivityksiä. Asiakirjahallinnon hankinta viivästyi toimittajasta johtuvista
syistä. Kunnanhallituksen osalle oli varattu 80.000 euron määräraha
osakkeiden ja osuuksien ostoon, mutta toteutuma oli n. 24.000 euroa.
Liikuntahallin rakentamiseen oli varattu 2.100.000 euroa ja toteutuma
vuonna 2021 oli n. 1.600.000 euroa; hanke jatkuu vielä vuonna 2022.
Avustusta haetaan vuonna 2022.
Liikenneväylien rakentamiseen varattuja määrärahoja ei ole kaikilta osin
käytetty keskeneräisten suunnitelmien vuoksi.
Kyrönsaaren siltasuunnitteluun varattu määräraha siirtyi vuodelle 2022
suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi.
Vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen varattua määrärahaa käytetään, kun
rakennetaan uusia liittymiä.Määrärahoja jäi käyttämättä.
Merkittävin poikkeama oli teollisuushallin rakentamiseen varatun
1.500.000 euron määrärahan käyttämättä jääminen, koska yrittäjä rakensi
itse teollisuushallin.
Kj
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden, rahoitusosan ja
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poistojen sekä tulojen että menojen alitukset ja ylitykset sekä esittää ne
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointien tulojen ja menojen
alitukset ja ylitykset hyväksyttäväksi.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2022
Kh 23.05.2022 § 93
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnan toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. –
30.4.2022 on valmistunut. Toimialat ovat kuvanneet siinä olennaisia
tapahtumia ja arvioineet tulevaa kehitystä.
Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.032.011,99 euroa
(29,1 %) ja toimintakulut -7.938.303,79 euroa (32,0 %), jolloin
toimintakatteeksi muodostuu -6.906.291,80 euroa (32,5 %). Verotuloja on
kertynyt 3.909.927,36 euroa (37,9 %) ja valtionosuuksia 4.134.916,00 euroa
(33,2 %). Vuosikatteeksi muodostuu 1.138.593,86 euroa. Poistot ovat
-250.180,52 euroa, jolloin tilikauden ylijäämä on 895.110,12 euroa. Poistot
ovat ajalta tammi-maaliskuu, joten yksi kuukausi puuttuu toteutumasta.
Talousarvio 2022 on laadittu 419.450 euroa ylijäämäiseksi.
Tasaisen kulutuksen mukaan toteutuma olisi 33,3 %. Menot ja tulot eivät
kuitenkaan kerry tasaisesti, vaan tuloja laskutetaan laskutusjaksoissa.
Kunnan omat toimikunnat ovat pysyneet budjetoidussa.
Järvi-Pohjanmaan perusturvan tulosraportti 1.1.-31.3.2022 osoittaa, että
Lappajärven kunnan perusturvan toteutuma on 3.331.004 euroa (25 %).
Myös perusturva on pysynyt budjetoidussa.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutusraportti ajalta
tammi-huhtikuu osoittaa, että Lappajärven kunnan laskutus on yhteensä
1.366.172 euroa eli 477 euroa/asukas. Talousarviossa erikoissairaanhoitoon
on varattu 4.174.701 euroa. Vertailu vuoden 2021 tammi-huhtikuuhun on
Lappajärven kunnan osalta -241.723 euroa (-15,0 %) eli -73 euroa/asukas.
Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta
1.1. – 30.4.2022.
Kj

Kunnanhallitus merkitsee Toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen
tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.
Hallintokuntia, mukaan lukien perusturva ja erikoissairaanhoito, kehotetaan
edelleen tarkkaan talouden pitoon ja välttämään hankintoja, jotka eivät ole
aivan välttämättömiä, kuitenkin niin, ettei ihmisten henkeä ja terveyttä
vaaranneta.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarviolaina
Kh 23.05.2022 § 94
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnalla oli tilinpäätöksen 2021 mukaan pitkäaikaista lainaa
4,6 milj. euroa ja kuntatodistusohjelmaa vastaan otettua lyhytaikaista lainaa
9,0 milj. euroa. Lappajärven kunnalla on sopimus kuntatodistusten
liikkeelle laskemisesta Kuntarahoituksen, Op Yrityspankin, Danske Bankin
ja Nordean kanssa. Kunkin kanssa sopimus on 5,0 milj. euroa.
Vuonna 2020 kunta otti 5,0 milj. euroa pitkäaikaista lainaa 20 vuodeksi.
Sen sijaan vuonna 2021 ei pitkäaikaista lainaa otettu lainkaan, vaan
käytettiin lyhytaikaista lainaa, jossa korko oli negatiivinen. Myös
alkuvuonna 2022 lyhytaikaisia lainoja uusittaessa korko on edelleen ollut
negatiivinen, mutta nyt toukokuussa hienoista nousua on alkuvuoteen
verrattuna. Esim. 3 kk:n lyhytaikaisen lainan tarjous oli 0,0 %, mutta
kuukauden ajalle tarjous oli edelleen negatiivinen.
Talousennusteissa arvioidaan korkotason nousevan ja mm. Suomen Pankin
toukokuun tiedotteessa todetaan, että uusien asuntolainojen keskikorko on
noussut selvästi (0,15 prosenttiyksikköä) viimeisten kuuden kuukauden
aikana. Viimeksi keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2018. Maaliskuun
2022 aikana asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, oli
vielä negatiivinen, mutta huhtikuussa 2022 se oli pitkästä aikaa
positiivinen.
Kunnan vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmassa on 1.383.320 euron
pitkäaikaisten lainojen muutos, mikäli investoinnit toteutuvat suunnitelman
mukaisesti.
Hallintosäännön 76 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan
kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto
päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman
muutoksista.
Kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen
valtuuston hyväksymiä periaatteita. Kunnanhallitus voi siirtää lainan
ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
Kunnanvaltuusto on 21.2.2022 tehnyt lainan nostamisesta
delegointipäätöksen kunnanhallitukselle kunnanvaltuuston vuosittain
hyväksymän talousarvion lainanottomäärän suuruisena. Lisäksi
kunnanhallitukselle annettiin oikeus laskea liikkeelle kuntatodistusohjelman
mukaisia kuntatodistuksia Danske Bankin, Kuntarahoitus Oyj:n, OP
Yrityspankin ja Nordean kanssa tehtyjen sopimusten mukaan 5.000.000,00
€/rahoituslaitos. Päätöksen kuntatodistusten liikkeelle laskemisen
ajankohdasta tekee hallintojohtaja tai kunnanjohtaja.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Mikäli kuntatodistusohjelmaa vastaan otettuja lyhytaikaisia lainoja halutaan
muuttaa pitkäaikaisiksi lainoiksi, pitää rahoituslaitoksilta pyytää tarjoukset.
Tarjous tulee hyväksyttää kunnanvaltuustolla, mikäli pääoma on enemmän
kuin talousarviossa hyväksytty lainojen muutos.
Kj

Kunnanhallitus päättää antaa lisävalmisteluohjeet mahdollisen pitkäaikaisen
lainan tarjouspyynnölle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että pyydetään tarjoukset pitkäaikaisesta 4,0 milj.
euron lainasta 20 vuoden ajaksi tasalyhenteisenä.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknisen johtajan palkan vahvistaminen
Kh 23.05.2022 § 95
valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Lappajärven kunnassa on ollut haettavana teknisen johtajan virka.
Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan virkavalinnan suorittaa
kunnanvaltuusto. Saman pykälän mukaan kunnanhallitus päättää valtuuston
valitsemien henkilöiden palkkauksesta ja henkilöstöjaosto päättää
kunnanhallituksen valitsemien henkilöiden palkkauksesta.
Teknisen johtajan virassa noudatetaan Kunnallisen teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimusta ja soveltuvin osin Kunnallista yleistä virka- ja
työehtosopimusta.
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuustekijöiden mukaan, joita ovat
- tehtäviin kuuluva päätösvalta
- töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus
- asema organisaatiossa
- tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen
- työnantajan edellyttämä koulutus
- työnantajan edellyttämä kokemus
- tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja
- työolosuhdetekijät.
Teknisen johtajan tehtävät ja toimivalta on kuvattu hallintosäännön 34
§:ssä. Tekninen johtaja toimii teknisen osaston toimialajohtajana ja toimii
kunnanjohtajan sijaisena hallintojohtajan ollessa estynyt.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n lokakuun 2020 palkkatilaston
mukaan palkkaryhmään III kuuluvan teknisen johtajan tehtäväkohtaisten
palkkojen keskiarvo oli 4903,00 euroa/kk ja palkkatilaston mukaan
tehtäväkohtainen palkka oli 5077 euroa/kk ja kokonaisansiot 5549 €/kk.
Tämän jälkeen on tullut 1%:n yleiskorotus 1.4.2021.
Lappajärven kunnan teknisen johtajan tehtäviin kuuluu Lappajärven Lämpö
Oy:n toimitusjohtajuus, josta on maksettu erikseen.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että teknisen johtajan kokonaispalkaksi
vahvistetaan 5500,00 euroa/kk ja Lappajärven Lämpö Oy:n
toimitusjohtajuudesta maksetaan 200,00 €/kk.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teollisuusalueen asemakaavan laajennus
Kh 23.05.2022 § 96

Valmistelija tekninen johtaja Anne Övermark
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kauppakirjan,
jolla Lappajärven kunta ostaa n. 9500 m2:n suuruisen määräalan tilasta
403-402-11-152 Lappajärven Vesiosuuskunnalta. Kyseinen määräala
rajoittuu teollisuusalueen asemakaava-alueeseen. Määräalalla on voimassa
keskustaajaman osayleiskaava. Osayleiskaavassa alue on varattu kolmeen
eri käyttötarkoitukseen, TY-1 eli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman
teollisuuden alue, AM eli maatilojen talouskeskusten alue ja MV-2 eli
maatalousalue.
Kaupan tarkoituksena on hankkia maata teollisuusrakentamista varten.
Voimassa olevilla kaavamääräyksillä rakentaminen ei ole suoralla
rakennusluvalla mahdollista. Tästä syystä kaupan kohteena olevalle
alueelle on tarpeen laajentaa asemakaavaa ja osoittaa se erilliseksi
teollisuustontiksi.

Kj:

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi laadituttaa
asemakaava kaupan kohteena olevalle tilan 403-402-11-152 määräalalle
teollisuusalueen asemakaavaan laajennuksena.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Järviseutu Disc Golf Club ry:n anomus tilapäisestä lainasta hankkeelle
Kh 23.05.2022 § 97

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala
Järviseutu Disc Golf Club ry on 5.5.2022 pidetyssä kokouksessaan
päättänyt hakea Lappajärven kunnalta 30.500 euron lainan yleishyödyllisen
investointihakkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Lainaa pyydetään
seuraavin ehdoin: bullet-laina, lainapääoma 30.500 euroa, laina-aika 1
vuosi, korko 0 % ja lainan ehtona hyväksytty rahoituspäätös
ELY-keskukselta.
Anomuksessa todetaan, että hanke on hyväksytty Aisaparin toimesta ja se
on siirtynyt ELY-keskukseen laillisuustarkistukseen. Varsinainen
rahoituspäätös tulee myöhemmin ELY-keskukselta. Varsinaisen
rahoituspäätöksen arvioitu ajankohta on kesäkuun 2022 aikana.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 42.664,17 € ja sille on haettu
hanketukea 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, eli 21.332,09 euroa.
Talkootöillä katetaan 14.928,75 € ja oma rahallinen osuus on 6.403,33 €.
Hakijat toteavat, että Lappajärven kunnalta haettavalla lainalla rahoitetaan
hanketuen osuus ja oman rahan osuus hankkeesta rakentamisen aikana.
Näiden yhteisarvo on ollut hankesuunnitelman laatimisen aikana 27.735,42
euroa, mutta markkinoiden nopeiden hinnan muutosten vuoksi, lainaa
haetaan 10 % yli alkuperäisen suunnitelman, eli kokonaisuudessaan 30.500
euroa. Laina nostetaan kokonaisuudessaan, mutta alkuperäisestä
kustannusarviosta pyritään pitämään kiinni, löytämällä säästökohteita
hankkeessa ja "ylimääräinen" nostettu osuus käytetään hankkeen
valmistuttua lainan lyhennykseen.
Anomuksen mukaan laina maksetaan hankkeen valmistuttua siten, että
hanketuki käytetään kokonaisuudessaan lainan lyhentämiseen ja lainan
loppuosaan yhdistys käyttää omia varoja. Yhdistyksen nykyiset kassavarat
eivät riitä lainan loppuosaan, mutta yhdistys hankkii kassavaroja lisää
myymällä väyläopasteiden mainospaikkoja alueen yrityksille ja
järjestämällä kisoja alueen radoilla.
Hankkeen toteutusaika on 15.4.2022 - 31.12.2022.
Kunnanhallitus on 17.6.2013 § 142 päättänyt, että kunta voi osallistua
esitettyyn hankkeiden korottomaan väliaikaisrahoitukseen sellaisissa
Aisaparin rahoittamissa hankkeissa, jotka ovat yleishyödyllisluontoisia ja
kuntalaisia riittävän laaja-alaisesti koskevia, eivätkä ne liity
elinkeinotoimintaan. Lisäksi hankkeiden kustannusten täytyy hanketoimijan
kokoon nähden olla sen suuruisia, että toimijan ei kohtuudella voida olettaa
pystyvän niitä itse väliaikaisesti rahoittamaan. Väliaikaisrahoituksesta
päätetään tapauskohtaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tuota päätöstä on täydennetty elokuussa seuraavasti:
"Tilapäisrahoituksen ehtoja tarkennetaan niin, että tilapäisrahoitusta
annetaan 80 % kustakin haettavasta maksatuserästä hakemuksen ja
tilityksen väliseksi ajaksi." ja lisäksi: "Saaja velvoitetaan maksamaan
väliaikaisrahoitus takaisin kunnalle oma-aloitteisesti heti, kun
rahoituspäätös on tullut hakijalle."
Esityslistan oheismateriaalina on jaettu tilapäistä lainaa koskeva velkakirja
sekä hankehakemus.
Kj

Kunnanhallitus päättää myöntää 27.735 euron tilapäisen lainan Järviseutu
Disc Golf Club ry:lle, mikäli hanke saa ELY-keskukselta myönteisen
päätöksen. Tilapäinen laina tulee maksaa kunnalle oma-aloitteisesti heti,
kun rahoituspäätös on tullut hakijalle.
Hallintojohtajalle annetaan valtuudet päättää maksatusaikataulusta.
Ennen hankkeeseen ryhtymistä on teknisen johtajan kanssa neuvoteltava
radan rakentamispaikasta.
Hanke voidaan katsoa yleishyödyllisluontoiseksi ja kuntalaisia riittävän
laaja-alaisesti koskevaksi, eikä se liity elinkeinotoimintaan.

Päätös

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Kh 23.05.2022 § 98
1. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset maalis-huhtikuu
2022
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
05.05.2022
3. Seinäjoen kaupungin Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston
pöytäkirja 09.03.2022
4. E-P:n liiton maakuntahallituksen 16.05.2022 esityslista
5. Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouskutsu 10.09.2022
6. Rovaniemen kaupungin ja Kotiseutuliiton kutsu kotiseutupäiville
09-11.09.2022 Rovaniemelle
7. J-P:n perusturvalautakunnan pöytäkirja 17.05.2022
8. Pöytäkirja Lappajärven yhteismetsän osakaskunnan sääntömääräinen
kevätkokous 29.04.2022
9. Visit Lakeus ry:n yhtiökokouskutsu 31.05.2022
10. Johtoryhmän pöytäkirja 04.05.2022
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

91-93,96,98
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

94,95,97
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 94,95,97
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, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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:
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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
Puh. kirjaamo 029 56 42780, faksi:029 56 42760, sähköposti: 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:

