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31 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 31
12.6.2017

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosivuille 7.6.2017 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 7.6.2017. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 7.6.2017.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 17 valtuutettua.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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32 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 32
12.6.2017

Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin
päätä.
Pertti Vesala ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Anttikoskea ja Rita Haapasaarta.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Anttikoski ja Rita Haapasaari.
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33 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE
1.6.2017–31.5.2021
Khall § 123
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten viisijäsenisen vaalilautakunnan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon tasaarvolain säädökset, sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 33
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti Terhi Kultalahtea puheenjohtajaksi, Ulla Lassila varapuheenjohtajaksi ja varajäseniksi Jyrki Järvistä ja Rita Haapasaarta.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Heta-Mari Hernesniemeä ja varajäseneksi
Markus Kattilakoskea.
Lasse Vertanen ehdotti Lasse Vertasta jäseneksi ja varajäseneksi Anssi Saarta.
Jorma Tolonen ehdotti Jorma Tolosta ja varajäseneksi Teemu Kaurista
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen:
Terhi Kultalahti
Ulla Lassila
Heta-Mari Hernesniemi
Lasse Vertanen
Jorma Tolonen

Varajäsen:
Jyrki Järvinen
Rita Haapasaari
Markus Kattilakoski
Anssi Saari
Teemu Kauris

Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Terhi Kultalahden ja varapuheenjohtajaksi Ulla Lassilan.
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34 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN
Khall § 124
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 55 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kuntalain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 34
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti kahden vuoden toimikaudelle puheenjohtajaksi Juha Alkiota, 1.
varapuheenjohtajaksi Mikko Saarijärveä.
Markus Kattilakoski ehdotti Markus Kattilakoskea 2. varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Valittiin yksimielisesti Juha Alkio valtuuston puheenjohtajaksi, 1. varapuheenjohtajaksi Mikko Saarijärvi ja 2. varapuheenjohtajaksi Markus Kattilakoski.
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35 § VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA
1.6.2017–31.5.2021
Khall § 140
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 94 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä
päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta
muuta johdu.
Hallintosäännön 63 mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljäntenä
päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava
yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava
verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan
ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan
ilmoittaa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustokaudella 1.6.2017–31.5.2021 valtuuston kokouskutsu julkaistaan Järviseudun Sanomissa
ja käsiteltävine asioineen internetissä kunnan kotisivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 35
12.6.2017

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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36 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2017-2019
Khall § 125
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto_________________________________________________________________________________________________________
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ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee vuosille 2017–2019
1.
2.

kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että
valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 36
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Terhi Kultalahtea ja hänen
varajäsenekseen Juha Niemissaloa, 1. varapuheenjohtajaksi Jari Anttikoskea ja hänen varajäsenekseen Jukka Kuuselaa, jäseneksi Aapo Kirsilää ja hänen varajäsenekseen Niina Alataloa, jäseneksi Alina Niemeä ja hänen varajäsenekseen Erkki Latukkaa, jäseneksi Marja-Leena Kultalahtea ja hänen varajäsenekseen Heli Saarta.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti kunnanhallituksen jäseneksi Jorma Tolosta ja hänen
varajäsenekseen Anne Kniivilää ja jäseneksi Marita Huhmarsaloa ja hänen varajäsenekseen Janne Mikkolaa.
Lasse Vertanen jätti asiaan eriävän mielipiteen.
Terhi Kultalahti ehdotti asian pöydälle jättämistä. Pertti Vesala kannatti ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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37 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE
1.6.2017–31.5.2021
Khall § 126
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi tarkastuslautakunta.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuustokaudelle 1.6.2017–31.5.2021 tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon kuntalain 121 §:n ja 75 §:n, hallintosäännön 49 §:n ja tasaarvolain säädökset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 37
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti Ulla Lassilaa puheenjohtajaksi ja hänen varajäsenekseen Sirkka
Sulkakoskea, varapuheenjohtajaksi Matti Holmia ja hänen varajäsenekseen Riika
Rintakangasta, jäseneksi Tarja Jokelaa ja hänen varajäsenekseen Mika Pietilää, jäseneksi Yrjö Vertasta ja hänen varajäsenekseen Ann-Christine Hannusta.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Lasse Vertasta ja hänen varajäsenekseen
Juha Vinkanharjua.
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Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan valtuustokaudelle
1.6.2017–31.5.2021 seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Ulla Lassila
Matti Holm
Tarja Jokela
Yrjö Vertanen
Lasse Vertanen

Varajäsen
Sirkka Sulkakoski
Riika Rintakangas
Mika Pietilä
Ann-Christine Hannus
Juha Vinkanharju

Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Ulla Lassilan ja
varapuheenjohtajaksi Matti Holmin.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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38 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE
1.6.2017–31.5.2021
Khall § 127
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan
1. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä
2. vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan ottaen huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 38
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Vuokko Sulkakoskea ja 1. varajäseneksi Susanna Välikangasta, 2. varajäseneksi Virpi Mäkelää, ja 7. varajäseneksi Jaakko Lassilaa.
Lasse Vertanen ehdotti jäseneksi Matti Saarta ja 4. varajäseneksi Anneli Marsia.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Maritta Hanhikoskea ja 3. varajäseneksiMarja-Leena Söderlundia.
Ulla Lassila ehdotti jäseneksi Petteri Laukkosta ja 5. varajäseneksi Anne Joensuuta.
Jorma Tolonen ehdotti Anne Kniivilää ja 6. varajäseneksi Jorma Tolosta.
Pertti Vesala ehdotti asian pöydälle jättämistä. Jari Anttikoski kannatti ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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39 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–
31.5.2021
Khall § 128
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii
sivistystoimen päävastuualueella sivistyslautakunta.
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toimikausi.
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelleen sivistyslautakuntaan
1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä
2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Valtuusto
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 39
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti asian pöydälle jättämistä. Terhi Kultalahti ja Markus Kattilakoski
kannattivat ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Aika 12.6.2017

Sivu

78

40 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–
31.5.2021
Khall § 129
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii
teknisen toimen päävastuualueella tekninen lautakunta.
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toimikausi.
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Teknisessä lautakunnassa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee teknisen lautakunnan
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelleen tekniseen lautakuntaan
1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä
2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________________________________________________________________________________________________________
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 40
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Terhi Kultalahti kannatti ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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41 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 130
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kaksi jäsentä kumpikin.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen kaksi jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 41
12.6.2017

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Maritta Hanhikoskea. Pertti Vesala ehdotti
jäseneksi Juha Alkiota ja hänen varajäsenekseen Jari Anttikoskea sekä Hanhikosken
varajäseneksi Terhi Kultalahtea.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Juha Alkio
Maritta Hanhikoski

Varajäsen
Jari Anttikoski
Terhi Kultalahti

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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42 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 131
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 2. kohdan mukaan
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan, johon valtuustot
valitsevat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee
neljä jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kumpikin kaksi jäsentä.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 42
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Terhi Kultalahti kannatti ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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43 § ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 132
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussäännön 2. luvun 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen väestötietolain mukaisen asukasluvun mukaan siten, että 2001–8000 asukkaan kunnasta valitaan kaksi
jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan Evijärvellä on ollut 31.12.2016 yhteensä 2535 asukasta.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 43
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Jari Anttikoskea ja hänen varajäsenekseen Heidi Joensuuta ja jäseneksi Alina Niemeä ja hänen varajäsenekseen Erkki Latukkaa.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Jari Anttikoski
Alina Niemi

Varajäsen
Heidi Joensuu
Erkki Latukka

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 12.6.2017

Sivu

83

44 § ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON
JÄSENEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 133
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä yhtymävaltuustoon asukaslukujen mukaisesti jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Enintään 8.000 asukkaan kunta valitsee yhden jäsenen.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 44
12.6.2017

Vesala ehdotti jäseneksi Mikko Saarijärveä ja varajäseneksi Terhi Kultalahtea.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon jäseneksi Mikko Saarijärven ja hänen varajäsenekseen Terhi Kultalahden.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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45 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTAJIEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 134
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat
kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa. Koulutuskuntayhtymän
valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta neljä jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 45
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Jyrki Järvistä ja hänen varajäsenekseen Aapo Kirsilää
ja jäseneksi Ann-Helen Mäkelää ja hänen varajäsenekseen Tarja Jokelaa.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Vesala kannatti ehdotusta.
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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46 § JÄSENEN VALITSEMINEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 135
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Pohjanmaan jätelautakunta on Ekorosk Oy:n 10 jäsenkunnan yhteinen lautakunta,
jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelautakunta toimii yhteisenä
viranomaisena jäteasioissa. Pohjanmaan jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Pietarsaaren kaupunki. Yhteistyökuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaan jätelautakuntaan Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit valitsevat kaksi ja muut kunnat yhden
jäsenen ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen Pohjanmaan jätelautakuntaan yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 46
12.6.2017

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Janne Mikkolaa. Vesala ehdotti varajäseneksi Satu Ritalaa.
Päätös: Valtuusto valitsi toimikaudekseen Pohjanmaan jätelautakuntaan Janne Mikkolan ja hänen varajäsenekseen Satu Ritalan.
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47 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNTAPÄIVILLE
Khall § 136
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan
”Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuoden alkupuoliskolla. Maakuntahallitus määrää kokousajan ja –paikan.
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme
kuukautta ennen kokousajankohtaa. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen
maakuntapäiviä. Maakuntapäivien esityslista on lähetettävä jäsenkunnille viimeistään
kuukautta ennen maakuntapäiviä toimitettavaksi edelleen jäsenkuntien valitsemille
edustajille.”
Perussopimuksen 5 §:n mukaan
”Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat maakuntapäiville maakuntapäiviä edeltävissä kunnallisvaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan yhden
jäsenen kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, joka osallistuu maakuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin edustajalla on maakuntapäivillä yksi
ääni. Maakuntapäiväedustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkunnan kunnanvaltuuston jäsen.”
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 24.4.2017 päättänyt, että maakuntapäivät kutsutaan koolle 21.9.2017 Seinäjoelle. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Evijärven kunta nimeää maakuntapäiväedustajia kaksi ja kummallekin henkilökohtaisen varaedustajan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
valitsee maakuntapäiville 21.9.2017 kaksi edustajaa ja heille kummallekin henkilökohtaisen varaedustajan valtuuston jäsenten keskuudesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 47
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti jäseniksi Juha Alkiota ja Terhi Kultalahtea ja varajäseniksi Mikko
Saarijärveä ja Jari Anttikoskea.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita maakuntapäiville 21.9.2017 edustajikseen
Varsinainen edustaja
Juha Alkio
Terhi Kultalahti

Varaedustaja
Mikko Saarijärvi
Jari Anttikoski
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48 § ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN
VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 137
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee
käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 3 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään
yksi lautamies.
Oikeusministeriö on vahvistanut päätöksellään 28.4.2017 (OM 14/31/2016) EteläPohjanmaan käräjäoikeuteen valittavaksi yhden lautamiehen Evijärven kunnasta. Käräjäoikeuden lautamies toimii myös maaoikeuden lautamiehenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen yhden lautamiehen ottaen huomioon lain käräjäoikeuden lautamiehistä vaatimukset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 48
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti Jouko Kottaria.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen lautamieheksi Jouko Kottarin.
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49 § POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 138
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin
neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.
Poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n (860/2015) nojalla Pohjanmaan poliisilaitos
paikallisena poliisiviranomaisena on vahvistanut poliisin neuvottelukunnan kuntakohtaiset jäsenmäärät. Evijärven kunnasta on yksi jäsen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
valitsee toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 49
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Juha Alkiota ja hänen varajäsenekseen Rita Haapasaarta.
Päätös: Valtuusto valitsi toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan
Juha Alkion ja hänen varajäsenekseen Rita Haapasaaren.
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50 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021
Khall § 139
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Muutoin uskotuista miehistä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luottamushenkilöstä, ellei kiinteistönmuodostamislaissa toisin säädetä.
Maanmittauslaitos toivoo, että uskottuja miehiä nimetään tarpeeksi ja heitä valitaan
tasaisesti eripuolilta kuntaa. Lisäksi maanmittauslaitos pyytää kiinnittämään uskotuksi
mieheksi valittavien päivätyöhön, että he olisivat käytettävissä uskotun miehen tehtäviin.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä riittävän määrän, vähintään kuusi, ottaen huomioon kiinteistönmuodostuslain ja lain käräjäoikeuden lautamiehistä määräykset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 50
12.6.2017

Pertti Vesala ehdotti uskotuiksi miehiksi Jukka Kuuselaa, Pekka Hinkkaa, Arja Lassilaa, Virpi Mäkelää, Heli Latukkaa ja Sakari Seppälää.
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti Hannu Vesalaa.
Päätös: Valtuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt:
Jukka Kuusela, Pekka Hinkka, Arja Lassila, Virpi Mäkelä, Heli Latukka, Sakari Seppälä, Hannu Vesala.
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51 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 120
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä ja antaa tiedoksi
jäsenkuntien valtuustoille henkilöstökertomuksen 2016 kokouksessaan 23.5.2017.
Henkilöstökertomus antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla sitä käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa
johtamisessa. Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saavutti toimintavuodeksi asetetut tavoitteet erinomaisesti. Talousarvio alittui henkilöstökulujen osalta kaikilla tulosalueilla.
Vuonna 2016 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 841,85 työntekijää. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 16,9 kalenteripäivää,
mikä on neljä päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstökertomus liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 51
12.6.2017

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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52 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN 2017–
2020 HYVÄKSYMINEN
Khall § 121
5.6.2017
Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus päätti 16.12.2015 laatia vammaispoliittisen ohjelman. Aiemmin kuntayhtymän alueelle oli laadittu vammaispoliittinen ohjelma
vuosille 2010–2015.
Kuntayhtymän vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa on hyödynnetty valtakunnallista vammaispoliittista ohjelmaa, sekä kyselyjä avoimena verkkokyselynä ja kohdennettuna kuntien luottamushenkilölle, yhteistyötahoille ja järjestöille. Valmisteluun
liittyen on myös pidetty vammaisuuteen ja vammaisten osallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus huhtikuussa 2016. Valmistelun pohjalta keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat työllisyys, kuntoutus, vapaa-ajan harrastukset ja esteettömyys.
Yhtymähallitus päätti hyväksyä vammaispoliittisen ohjelman kokouksessaan
23.5.2017 ja lähettää ohjelman edelleen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.
Ohjelma on liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymä Kaksineuvoisen vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2017–2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 52
12.6.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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53 § KIINTEISTÖKAUPPA AP RENGASTARVIKE OY:LLE JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN
Khall § 119
5.6.2017
Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Evijärven kunnanvaltuusto on 29.5.2017 (§ 28) päättänyt, että kunta hankkii entisen
palolaitoksen. Ostopäätöksen taustana ja perusteena on ollut, että vanhan palolaitoksen tiloihin tulisi kunnan teknisen toimen tilojen lisäksi yksityinen yritys (AP Rengastarvike Oy) sekä Työpaja Kieppis.
Ari Sulkakosken (AP Rengastarvike Oy) kanssa on tehty esisopimus, että kunta myy
toimitilan yritykselle ja sovittu samalla tilanjaosta sekä muista kaupan ehdoista. AP
Rengastarvike Oy:lle tulee lämpimästä hallista 365,3 m2 (57,28 %) ja kylmähallista
220 m2 (36,18 %), yhteensä 585,3 m2. Kunnalle jää lämpimästä hallista 269 m2
(42,72 %) ja kylmähallista 388 m2 (63,82 %), yhteensä 657 m2. Esisopimus velvoittaa kaupan osapuolia vasta kun sekä entisen palolaitoksen osto ja myynti saavat
lainvoiman. AP Rengastarvike Oy:n kanssa esisopimus on voimassa 30.8.2017 asti.
Kiinteistölle on tehty kaksi hinta-arviota. Ensimmäinen arvio (LKV vaisto/ Veikko Kustula) perustuu kauppa-arvomenetelmään eli toteutuneisiin kauppoihin lähialueella sekä kustannusarvomenetelmään. Kustannusarvomenetelmässä on huomioitu tontilla
olevat kaksi rakennusta että tontin arvo. Arvioijan mukaan kohteen hinta on noin
250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Tämän arvion mukaan tontin arvo on
noin 30.000 euroa (12 %) ja rakennusten arvo on yhteensä noin 220.000 euroa.
Lämpimän hallin arvo on noin 180.000 euroa (72 %) ja kylmän varastorakennuksen
arvo on noin 40.000 euroa (16 %). Arvioijan mukaan toimistotila on arvokkaampaa
kuin hallitila. Arvioija arvioi että kunnalle ja AP Rengaspalvelu Oy:lle tulevien tilojen
arvojen suhteeksi 50/50. Pankin esittämän näkökulman mukaan hallin hinta tulisi jakaa osapuolten kesken puoliksi. Arvion 1 mukaiset suoraan m2-osuuksien suhteessa
jaetut osuudet ovat kunta 112.015,05 € ja AP Rengastarvike Oy 127.984,95 €.
Arvioija 1 korostaa arviossaan, että kohteesta tehtyä aikaisempaa kauppaa ei voida
ottaa huomioon, koska se on tehty konkurssipesän pakkorealisaatiossa eli kysymys
ei ole tilanteesta, jossa myyjällä on oikeus vapaasti päättää hinnasta.
Toinen arvio (Kauhavan Kiinteistönvälitys/ Petri Nisula) perustuu kauppaarvomenetelmään, paikalla suoritettuun katselmukseen, kohteesta saatuihin asiakirjoihin, vertailuhintoihin toteutuneista kaupoista sekä käytännössä saavutettuun kokemukseen. Myös tämän arvion mukaan kiinteistön arvioitu käypä kokonaishinta on
250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Tässä arviossa tontin arvo on 25.000
euroa (10 %), lämpimän hallin arvo 150.000 euroa (60 %) ja kylmän hallin arvo
75.000 euroa (30 %). Tämän arvion perusteella suoraan m2-osuuksien suhteessa jaettuna osuuksien hinnat ovat kunta 118.872,19 ja AP Rengastarvike Oy 121.127,81
€.
EU:n valtiontukisäännösten mukaan kiinteistön kaupan ja kauppahinnan tulee olla
markkinaehtoisia. Kiinteistönhinnassa ei saa olla yli- eikä alihinnoittelua. Tässä tilanteessa molemmat kaupat toteutuvat markkinaehtoisesti, joissa molemmissa myyjä ja
ostaja hyväksyvät kaupan hinnoittelun. Kunnan maksama hinta kiinteistöstä on hieman alhaisempi kuin arvioijien tekemä hinta-arvio kiinteistön arvosta. Kunta edelleen
myy AP Rengastarvike Oy:lle sovitun osan ostamastaan kiinteistöstä sekä puolet tontista samalla suhteutetulla hinnalla, kuin se itse kiinteistön ostaa. Näin ollen kaupat
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toteutuvat markkinahintaisesti. Kummassakaan kaupassa ei ole yli- eikä alihinnoittelua eikä kyseessä ole laiton verovaroin tapahtuva yritystoiminnan tukeminen.
Järvi Z Oy on saanut Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmasta 2014–2020
tukea toimitilainvestointiin 31 679,00 euroa. Osa tuesta on kohdistunut hankintaan ja
osa remontteihin. Lähtökohtaisesti tuki on maksettava takaisin jos omistaja luopuu
kiinteistöstä kolmen vuoden aikana tuen saamisesta. Kyseinen toimitilainvestointituki
on remonttien osalta ylläpitänyt kiinteistön kuntoa ja arvoa.
Evijärven kunnan vuonna 2016 hyväksytyssä Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvikuntastrategiassa on elinkeinot ja elinvoima kokonaisuuden alla asetettu päämääräksi Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteiksi elinkeinojen ja
elinvoiman osalta on linjattu:


Liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua ylläpidetään aktiivisesti



Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä menestykseen



Maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi
sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tukevat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä

Strategiaan on edelleen kirjattu että ”Kunta luo edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella ja maankäytön suunnittelulla,
tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. Kunta pyrkii toiminnassaan ennakoivaan (proaktiivinen) elinkeinopolitiikkaan ja maankäytön suunnitteluun. Kunnan elinkeinorakennetta pyritään
vahvistamaan ja monipuolistamaan. Kunta kehittää nykyisiä ja uusia elinkeinoja sekä
työtä ja yritteliäisyyttä. Kaavoituksella luodaan edellytyksiä kunnan sijainnin ja logistisen aseman hyödyntämiselle. Yritysneuvontaa tarjotaan aktiivisesti yrittäjyydestä
kiinnostuneille.”
Teknisen toimen varikon siirto pois nykyisistä tiloista mahdollistaa kuntastrategian
toimenpideohjelman mukaisesti nykyisen varikon alueen jalostamisen asuin- tai yrityskäyttöön. Kunnan suunnitelmissa on muuttaa kunnalle jäävä kylmä varastotila osin
tai kokonaan lämpimäksi hallitilaksi vielä kuluvan vuoden määrärahoista. Alustavasti
tilaa on tarkoitus hyödyntää auto- ja kalustovarastona sekä työtilana.
Entisen palolaitoksen hankinta ja edelleen myynti AP Rengastarvike Oy:lle sekä sen
rinnalla valmisteltava yritys- ja vastaanottohalli luovat molemmat kuntaan elinvoimaa
ja lisäävät edellytyksiä yritystoiminnalle ja sen menestykselle Evijärvellä. Kunta toteuttaa elinkeinopolitiikkaa ja edesauttaa elinkeinotoimintaa erityisesti tilaratkaisuilla.
Samalla voidaan vahvistaa ja monipuolistaa kunnan elinkeinorakennetta. Kyseisiin
hankkeisiin liittyen on myös mahdollista osoittaa että Evijärvellä on strategian lisäksi
myös käytännössä yrittäjäystävällistä päätöksentekoa sekä yrityshenkinen ilmapiiri.
Lopullisessa myyntihinnassa on huomioitu molempien arvioijien arviot, osapuolille tulevat omistusosuudet kiinteistöstä sekä yhdessä määritelty tilojen jako. Tontin arvo
on jaettu puoliksi. Lopullinen AP Rengastarvike Oy:lle myytävän osuuden arvo on
123.000 euroa. Tällöin kunnan osuus on 117.000 euroa.
Kauppakirjaan kirjataan kiinteistökaupasta seuraavien varainsiirtoverojen jako. Kiinteistön hankinnasta Evijärven kunnalle ja myynnistä edelleen AP Rengastarvike
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Oy:lle seuraavat varainsiirtoverot jaetaan kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n kesken
kiinteistön lopullisten euromääräisten omistusosuuksien suhteessa.
Kunta perustaa AP Rengastarvike Oy:n kanssa keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön.
Kunta ja AP Rengastarvike Oy siirtävät omistusosuutensa kiinteistöstä apporttiomaisuutena perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön. Yhtiön perustamiseen ja siihen liittyvissä asioissa käytetään konsultoijana veroasiantuntija Juhani Viitalaa KMV-Tilitaito
Oy:stä.
Liitteenä on kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n välinen kiinteistökaupan esisopimus ja
kauppakirja määritellyn osan myymisestä AP Rengastarvike Oy:lle sekä sopimuksen
liitteeksi tuleva tilojen jako.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Evijärven kunta myy kiinteistökokonaisuudesta AP Rengastarvike Oy:lle
päähallista 365,3 m2 lämmintä tilaa ja kylmävarastosta 220 m2 hallitilaa tehdyn esisopimuksen ja kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 123.000 €.
2. Evijärven kunta perustaa entisen palolaitoksen kiinteistökokonaisuudesta
keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhdessä AP Rengastarvike Oy:n kanssa.
3. Evijärven kunta siirtää omistusosuutensa kyseessä olevasta kiinteistöstä apporttiomaisuutena perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön.
4. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnaninsinöörin tekemään
yhtiön perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimet yhteistyössä AP Rengastarvike Oy:n kanssa.
Ilmari Sulkakoski poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Markus Kattilakoski esitti, että kunnan ja AP Rengastarvikkeen välistä kauppaa ei
tulisi tehdä kunnalle epäedullisena. Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 53
12.6.2017

Jyrki Järvinen poistui osallisuusjäävinä ennen pykälän käsittelyä klo 20.50.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnan ja AP rengastarvikkeen välistä kauppaa ei
tulisi tehdä kunnalle epäedullisena ja kuntalaisten ja yritysten tasa-arvoa loukkaavana. Lasse Vertanen kannatti ehdotusta. Koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät ”JAA” ja
Kattilakosken ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 12 JAA-ääntä (Anttikoski, Haapasaari, Holm, Kirsilä, Kultalahti, Lassila, Mäntylä, Ritala, Saarijärvi, Vesala, Latukka, Alkio)
ja 5 EI-ääntä (Hernesniemi, Kattilakoski, Pahkakangas, Tolonen, Vertanen). Näin ollen kunnanhallituksen ehdotus tuli valtuuston päätökseksi.
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Markus Kattilakoski ja Lasse Vertanen jättivät asiaan eriävän mielipiteen.
Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
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54 § MUUT ASIAT
Valt § 54
12.6.2017
1. Valtuutetuille on jaettu Evijärven kuntastrategia ja kesäkuun alussa voimaan
tullut hallintosääntö sekä uusille valtuutetuille vuoden 2017 talousarvio.
2. Valtuustolle tiedoksi kunnanhallituksen päätös 5.6.2017 Aisaparin lisäkehyksen hakemisesta.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 31, 32, 54
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 33 - 53

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa 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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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