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55 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Valt § 55 
19.6.2017  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljänte-

nä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joil-
la on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annet-
tava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Ko-
kouskutsussa 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 yhteydes-

sä, 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 verkkosi-

vuille 14.6.2017 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 14.6.2017. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 14.6.2017.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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56 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

 
Valt § 56 
19.6.2017 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerral-

la tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 
 
Pertti Vesala ehdotti Jyrki Järvistä ja Markus Kattilakoskea pöytäkirjan tarkastajiksi. 
 
Päätös: Valittiin Jyrki Järvinen ja Markus Kattilakoski pöytäkirjan tarkastajiksi. 
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57 § 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 val-
vonnasta; 
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 keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henki-
lö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. 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 erityisis-
tä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see vuosille 2017–2019 

 

1. kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että 

2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja en-

simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.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 hä-
nen varajäsenekseen Jukka Kuuselaa, jäseneksi Aapo Kirsilää ja hänen varajäse-
nekseen Niina Alataloa, jäseneksi Alina Niemeä ja hänen varajäsenekseen Erkki La-
tukkaa, 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 varajäse-
nekseen Janne Mikkolaa. 

 
 Lasse Vertanen jätti asiaan eriävän mielipiteen. 
 
 Terhi Kultalahti ehdotti asian pöydälle jättämistä. Pertti Vesala kannatti ehdotusta. 
  
 Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 
 
Valt § 57 
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Terhi Kultalahtea ja hänen 

varajäsenekseen Janne Koskimäkeä, 1. varapuheenjohtajaksi Jari Anttikoskea ja hä-
nen varajäsenekseen Heikki Vainionpäätä, jäseneksi Aapo Kirsilää ja hänen varajä-
senekseen Niina Alataloa, jäseneksi Alina Niemeä ja hänen varajäsenekseen Jukka 
Kuuselaa, sekä jäseneksi Marja-Leena Kultalahtea ja hänen varajäsenekseen Heidi 
Joensuuta. 

  
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti kunnanhallituksen jäseneksi Jorma Tolosta ja hänen 
varajäsenekseen Anne Kniivilää ja jäseneksi Marita Huhmarsaloa ja hänen varajäse-
nekseen Janne Mikkolaa. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti 2. varapuheenjohtajaksi Jorma Tolosta 
  
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen vuosille 2017-2019 

seuraavat henkilöt: 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Terhi Kultalahti  Janne Koskimäki 
 Jari Anttikoski  Heikki Vainionpää 
 Aapo Kirsilä   Niina Alatalo 
 Alina Niemi   Jukka Kuusela 
 Marja-Leena Kultalahti  Heidi Joensuu 
 Jorma Tolonen  Anne Kniivilä 
 Marita Huhmarsalo  Janne Mikkola  
  
 Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Terhi Kultalahden, 
 1. varapuheenjohtajaksi Jari Anttikosken ja 2. varapuheenjohtajaksi Jorma Tolosen. 
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58 § 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 toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, 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 kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan  

1. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä  

2. vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten si-

jaan ottaen huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 38  
12.6.2017  Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Vuokko Sulkakoskea ja 1. varajäseneksi Su-

sanna Välikangasta, 2. varajäseneksi Virpi Mäkelää, ja 7. varajäseneksi Jaakko Las-
silaa. 

 
 Lasse Vertanen ehdotti jäseneksi Matti Saarta ja 4. varajäseneksi Anneli Marsia. 
  

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Maritta Hanhikoskea ja 3. varajäseneksi-
Marja-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. 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Valt § 58 
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Vuokko Sulkakoskea ja 1. varajäseneksi Su-

sanna Välikangasta, 2. varajäseneksi Virpi Mäkelää, ja 7. varajäseneksi Jaakko Las-
silaa. 

 
 Lasse Vertanen ehdotti jäseneksi Matti Saarta ja 4. varajäseneksi Anneli Marsia. 
 

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Maritta Hanhikoskea ja 3. varajäseneksi 
Pauli Hanhikoskea 

 
 Ulla Lassila ehdotti jäseneksi Petteri Laukkosta ja 5. varajäseneksi Anne Joensuuta. 
  
 Jorma Tolonen ehdotti Anne Kniivilää ja 6. varajäseneksi Jorma Tolosta. 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen keskusvaalilautakun-

taan seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
 Vuokko Sulkakoski  1. Susanna Välikangas 
 Matti Saari   2. Virpi Mäkelä 
 Maritta Hanhikoski  3. Pauli Hanhikoski 
 Petteri Laukkonen  4. Anneli Mars 
 Anne Kniivilä   5. Anne Joensuu 
    6. Jorma Tolonen 
    7. Jaakko Lassila 
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Vuokko Sul-
kakosken. 
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59 § 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 toi-
mikausi.  
 
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 jä-
senten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, 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 liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asi-
anomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.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. 
 
 
Valt § 59  
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Jyrki Järvistä ja hänen varajäsenekseen Mirva 

Uusitaloa, varapuheenjohtajaksi Juha Niemissalo ja hänen varajäsenekseen Paula 
Rantamäkeä, jäseneksi Ann-Helen Mäkelää ja hänen varajäsenekseen Sakari Mikko-
laa, jäseneksi Anne Joensuuta ja hänen varajäsenekseen Martti Mäkistä ja jäseneksi 
Sami Pesosta ja hänen varajäsenekseen Jaana Takalaa. 

 
Lasse Vertanen ehdotti jäseneksi Anssi Saarta ja hänen varajäsenekseen Tiina Kul-
talahti-Byskataa ja jäseneksi Anne Kniivilää ja hänen varajäsenekseen Teemu Kau-
rista. 

 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen sivistyslautakuntaan 

seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Jyrki Järvinen  Mirva Uusitalo 
 Juha Niemissalo  Paula Rantamäki 
 Ann-Helen Mäkelä  Sakari Mikkola 
 Anne Joensuu  Martti Mäkinen 
 Sami Pesonen  Jaana Takala 
 Anssi Saari   Tiina Kultalahti-Byskata 
 Anne Kniivilä   Teemu Kauris 
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Jyrki Järvisen ja 
varapuheenjohtajaksi Juha Niemissalon. 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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60 § 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 toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Teknisessä lautakun-
nassa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuu-
tettuja. 
 
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 vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, 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 liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asi-
anomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen tekniseen lautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

Valt § 40 
12.6.2017 Pertti Vesala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Terhi Kultalahti kannatti ehdotusta. 
 
 Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 
 
Valt § 60 
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Pasi Mäntylää ja hänen varajäsenekseen Keijo 

Forsbackaa, varapuheenjohtajaksi Jyrki Mikkolaa ja hänen varajäsenekseen Paula 
Kultasta, jäseneksi Rita Haapasaarta ja hänen varajäsenekseen Lauri Koivukangas-
ta, jäseneksi Satu Ritalaa ja hänen varajäsenekseen Petteri Laukkosta ja jäseneksi 
Erkki Latukkaa ja hänen varajäsenekseen Pauliina Mäkistä.  

  
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Jarkko Pahkakangasta ja hänen varajäse-
nekseen Karoliina Sulkakoskea ja jäseneksi Heta-Mari Hernesniemeä ja hänen vara-
jäsenekseen Vily Kattilakoskea. 

 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan 

seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Pasi Mäntylä   Keijo Forsbacka 
 Jyrki Mikkola   Paula Kultanen 
 Rita Haapasaari  Lauri Koivukangas 
 Satu Ritala   Petteri Laukkonen 
 Erkki Latukka  Pauliina Mäkinen 
 Jarkko Pahkakangas  Karoliina Sulkakoski 
 Heta-Mari Hernesniemi  Vily Kattilakoski 
 
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Pasi Mäntylän 
ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Mikkolan. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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61 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMI-
NEN 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 kuntayhty-
män 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 kunnallis-
hallintoa 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 kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

Valt § 42 
12.6.2017 Pertti Vesala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Terhi Kultalahti kannatti ehdotusta.  
 
 Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 
 
Valt § 61 
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Heli Saarta ja hänen varajäsenekseen Aapo Kirsilää 

sekä jäseneksi Lauri Koivukangasta ja hänen varajäsenekseen Ulla Lassilaa. 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Heli Saari   Aapo Kirsilä 
 Lauri Koivukangas  Ulla Lassila 
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62 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTA-
JIEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 134 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan koulutuskunta-
yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat 
kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa. Koulutuskuntayhtymän 
valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta neljä jäsentä, joilla on henkilökohtaiset va-
rajäsenet. 
 
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 kunnallis-
hallintoa 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 kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.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 ehdotus-
ta.  

 
 Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
 
 
Valt § 62 
19.6.2017 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Jyrki Järvistä ja hänen varajäsenekseen Tarja Jokelaa 
 sekä jäseneksi Ann-Helen Mäkelää ja hänen varajäsenekseen Aapo Kirsilää.  
 

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti jäseneksi Marita Huhmarsaloa ja hänen varajäsenek-
seen Pauli Hanhikoskea.  
 
Lasse Vertanen ehdotti jäseneksi Teemu Kaurista ja hänen varajäsenekseen Tiina 
Kultalahti-Byskataa. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Järviseudun koulutus-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Jyrki Järvinen  Tarja Jokela 
Ann-Helen Mäkelä  Aapo Kirsilä 
Marita Huhmarsalo  Pauli Hanhikoski 
Teemu Kauris  Tiina Kultalahti-Byskata 
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63 § MUUT ASIAT 

Valt § 63 
19.6.2017  
 

1. Terhi Kultalahti piti puheenvuoro yhteistyön merkityksestä. 
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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: 55, 56, 63 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 57-62 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
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 asia-
kirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla  
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 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
 


