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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall § 141
10.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanjohtajan virka on ollut haettavissa 18.6.2015 mennessä. Määräaikana saapui
14 hakemusta ja yksi suostumus: Harri Saarimaa, Pekka Reiman, Heikki Härö, Ville
Valtteri Väyrynen, Pia Harmokivi, Raimo Laaksonen, Mari Takamaa, Hans Olander,
Jari Määttä-Kapman, Maria Ahvenniemi, Mari Välimaa, Teemu Kejonen, Erkki Hirsimäki ja Juha Hotti sekä Antti Perkkalainen (kirjallinen suostumus).
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoksi oli asetettu soveltuva korkeakoulututkinto tai hyvä
perehtyneisyys kunnallishallintoon.
Kunnanhallitus kutsui haastatteluun seuraavat viisi hakijaa, jotka kunnanhallituksen
nimeämä työryhmä haastatteli: Heikki Härö, Hans Olander, Erkki Hirsimäki, Teemu
Kejonen ja Mari Takamaa.
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille.
Vaalin toimittamiseen sovelletaan kuntalain 60 §:n vaaleja yleisesti koskevaa säännöstä. Vaali on siten enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin
lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista
vaalitoimitusta.
Kuntalain 24 §:n 4 momentin mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen
välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Jos halutaan valita toinen henkilö varalle, varalle valittavasta on suoritettava eri vaali.
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja lisäksi työryhmä kutsui
jatkohaastatteluun valtuuston iltakouluun 3.8.2015 kuultavaksi Erkki Hirsimäen ja
Teemu Kejosen. Työryhmä päätyi keskustelun jälkeen esityksessään Teemu Kejosen
kannalle ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että hänet valitaan kunnanjohtajaksi ja varalle valitaan Erkki Hirsimäki.
Liitteenä nro 1 on yhdistelmä hakijoista.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle haastattelutyöryhmän kannan mukaisesti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan toistaiseksi Teemu
Kejonen ja varalle Erkki Hirsimäki.
Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti ehdollinen ja virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Markus Kattilakoski poistui käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VARAJÄSENEN VALITSEMINEN JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄVALTUUSTOON
Khall.§ 142
10.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan koulutuskuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, joilla jokaisella on
oma henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi edustaja yhtymähallituksessa.
Koulutuskuntayhtymävaltuusto on myöntänyt 11.6.2015 § 7 Juha Konttilalle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja muista kuntayhtymän luottamustoimista sekä valinnut hänen tilalleen yhtymähallitukseen Juha Niemissalon.
Konttila on ollut myös koulutuskuntayhtymävaltuustossa Juha Niemissalon varajäsen.
Koulutuskuntayhtymä pyytää nimeämään Juha Niemissalolle henkilökohtaisen varajäsenen koulutuskuntayhtymävaltuustoon.
Vt.kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuustoon henkilökohtaisen varajäsenen Juha Niemissalolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ EVIJÄRVEN JA
LAPPAJÄRVEN KUNTIEN YHTEISTOIMINTANA
Khall § 143
10.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristösuojelusihteerin työhön liittyvien töiden hoitamisesta yhteistyönä. Sopimus on allekirjoitettu 1.2.2005. Tämän jälkeen tilanne on muuttunut mm. siten, että Kortesjärven
kunta on liittynyt Kauhavan kaupunkiin, eikä ympäristösihteeri hoida enää entisen
Kortesjärven kunnan ympäristöasioita. Evijärven ja Lappajärven kunnan edustajat
ovat pitäneet yhteistyöpalaverin 21.5.2015. Palaverissa tuli esiin, että yksi työpäivä
viikossa ei riitä Evijärven kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseen, vaan tehtävät vaatisivat kahden työpäivän panoksen.
Liitteenä nro 2 on uusi sopimus ympäristön suojelun tehtävien järjestämisestä Lappajärven ja Evijärven kuntien yhteistoimintana. Sopimuksen mukaan ympäristösihteeri
on Lappajärven kunnan viranhaltija, jonka työajasta 40 % (aikaisemmin 20 %) ympäristösihteeri työskentelee Evijärvellä.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 2 mukaisen sopimuksen ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteistoimintana.
Sopimus tulee voimaan 1.9.2015 alkaen. Samalla irtisanotaan 1.2.2005 allekirjoitettu
sopimus päättymään samana ajankohtana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VALTUUSTON 22.6.2015 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 144
10.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 22.6.2015 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNNON ANTAMINEN KELAN ESITYKSEEN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ 1.1.2016
Khall § 145
10.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka Kansaneläkelaitos määrää
Kela kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kela pyytää kunnilta lausuntoa Kelan
organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kuntien kuulumisesta uuteen vakuutuspiiriin. 1.1.2016 alkaen koko maahan esitetään muodostettavaksi viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri.
Evijärven kunta kuuluisi uudistuksen jälkeen Keskiseen vakuutuspiiriin, joka muodostetaan nykyisistä Tampereen, Etelä-Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiireistä. Uuden piirin asukasluku on noin 900 000. Kelan työntekijöitä
uudessa vakuutuspiirissä on noin 450. Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen.
Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan eri paikkakunnilla.
Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta.
Kelan hallituksen päätöksen mukaan Kela on tulevaisuudessa yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Suuri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liittyviä. Siksi paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien
kanssa korostuu. Osana Kelan organisaatiorakenteen uudistamista uudistetaan hallinnollisia vakuutuspiirirajoja vastaamaan toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten
aluerajoja ja erityisvastuualueita (erva-alueita).
Lausuntopyynnössä todetaan, että ”Kelan organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä
tukevat strategian toteutumista ja asiakaslähtöistä toimintaa” ja että ”Kela suunnittelee toimintaansa niin, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti”.
Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausunnon vakuutuspiirien yhdistämisestä tai ilmoituksen, ettei lausuttavaa ole 14.8.2015 mennessä.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Evijärven
kunnalla ei ole huomauttamista Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä, eikä Evijärven kunnan kuulumisesta 1.1.2016 alkaen Keskiseen vakuutuspiiriin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Marja-Leena Kultalahti poistui käsittelyn ajaksi palvelusuhdejäävinä.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 10.8.2015

Sivu 226

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN / KONEURAKOINTI KASKI OY
Khall § 146
10.8.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Koneurakointi Kaski Oy hakee 4.5.2015 päivätyllä hakemuksella poikkeamislupaa
452 km2 kone- ja huoltamohallin rakentamiseksi asemakaavan M-alueelle, 15.400
m2:n kiinteistölle Alanko 1:353. Kokonaisasemakaavan M-alueella ei ole määritelty
rakennuspaikan rakennusoikeutta, minkä takia poikkeamislupaa tulee hakea ELYkeskukselta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin mukaisesti.
Haettu rakennuspaikka sijaitsee Evijärven kylässä, Haapajärvenkyläntien varrella,
asemakaavan reuna-alueella. Evijärven kirkonseudun osayleiskaavassa alue on merkitty AP-alueeksi, joka on pientalovaltainen asuntoalue. Kartta alueesta jaetaan esityslistan mukana.
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että tontilla on jo olemassa elinkeinonharjoittamistieliittymä Haapajärvenkyläntielle ja tontti on tasattu ja täytetty hakijan yrityksen
käyttöön. Tontti on myös ollut pitkään (n. 40 vuotta) poissa maatalouskäytöstä ja oli
hoitamattomana metsittynyt ennen nykyistä käyttöönottoa. Hakija perustelee hakemustaan myös sillä, ettei kunnassa ole tarjolla valmiita rakennuspaikkoja.
Naapurit on kuultu eikä heillä ole ollut asiasta huomautettavaa.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus puoltaa Koneurakointi Kaski Oy:n poikkeamislupahakemusta 452 k-m2 kone- ja huoltamohallin rakentamiseksi asemakaavan M-alueelle, kiinteistölle Alanko 1:353.
Perustelut: Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE TILASTA POHJANTIE 1, RNO 52-401-2278
Khall § 147
10.8.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Ateno Oy on kirjallisesti ilmoittanut kunnalle halukkuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52-401-2-278 määräalan.
Paikanpäällä tehtyjen mittausten mukaan määräalan pinta-ala on noin 1635 m².
Kyseinen määräala sijaitsee osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön tarkoitetulla alueella. Evijärven kunta myy teollisuuskäyttöön tarkoitettuja maa-alueita hintaan 1€/m2.
Kyseinen määräala sijaitsee Ateno Oy:n nykyisen teollisuuskiinteistön jatkeena.
Ateno Oy tarvitsee lisämaata yrityksen laajennusta varten.
Määräalalla oleva puusto on kunnan toimesta korjattu pois ja tulot puista tulevat kunnalle.
Kauppakirja liitteenä no 3.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle
myydään 1635 m2:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-278. Myyntihinta määräalalle on 1€ / m2.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MAANVAIHTO EVIJÄRVEN KUNNAN JA TAISTO JUTILAN VÄLILLÄ
Khall § 148
10.8.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Vattuahon alue on merkitty teollisuusalueeksi Evijärven kirkonseudun vahvistetussa
osayleiskaavassa.
Kunnan teollisuusalueen tarkoituksen mukaiseksi järjestämiseksi, ja teollisuusalueen
laajentamiseksi on Taisto Jutilan kanssa neuvoteltu Jutilan omistaman maa-alueen
ostamisesta.
Jutila omistaa n.1,19 hehtaarin määrä alueen teollisuusalueelta kunnan jo omistaman
maa-alueen vierestä.
Jutila on ilmoittanut, ettei hän ole halukas myymään määräaluettaan suoraan, mutta
hän olisi valmis neuvottelemaan maanvaihdosta kunnan kanssa.
Jutila olisi valmis vaihtamaan teollisuusalueella olevan n.1,19 ha:n määräalueen tilasta Jutila, Rno 52-401-3-30 4,2:n hehtaarin määräalaan kunnan omistamasta maaalueesta Salo 52-402-4-35.
Kunnan omistama maa-alue sijaitsee Haapajärven kylässä Jutilan jo omistaman
maa-alueen vieressä. Määräalan koko olisi n. 4,2 ha. (42 029 m²)
Kyseisistä maa-alueista on teetetty metsähoitoyhdistyksellä puuston hinta-arviot.
Metsähoitoyhdistyksen hinta-arvion mukaan Jutilan omistaman maa-alueen puuston
arvo on 6 660 €. Kunnan omistamalla määräalalla olevan puuston arvo on 14 340 €.
Evijärven kunnan kiinteistötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt maanvaihtoa
Taisto Jutilan kanssa. Kiinteistötoimikunta katsoo, että Jutilan omistama määräala
kiinteistöstä Jutila, Rno 52-401-3-30 on sijainniltaan sellainen, että olisi kunnan edun
mukaista saada se kunnan omistukseen.
Kiinteistötoimikunnan keskusteluissa katsottiin, ettei määräalojen vaihtohinta olisi kuitenkaan suoraan metsänhoitoyhdistyksen tekemien hinta-arvioiden erotus.
Kunnaninsinööri ehdotti kiinteistötoimikunnan keskustelujen perusteella Jutilalle 5000
€:n välirahaa, jonka Jutila maksaisi kunnalle vaihtokaupan yhteydessä. Jutilan näkemyksen mukaan hän maksaisi välirahaa kunnalle 3000 €, jonka hän perusteli mm.
tiehoitomaksuilla, joita Salo 52-402-4-35 määräalueen omistamisesta hänelle tulisi.
Mikäli kunta tulevaisuudessa myisi vaihtokaupassa saamansa määräalueen teollisuustontiksi, saisi kunta tästä myyntituloja.
Liitteenä nro 4 vaihtokirja
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Vt.kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven
kunta vaihtaa määräalueita Taisto Jutilan kanssa seuraavasti:
Evijärven kunta antaa vaihtokaupassa Taisto Jutilalle 4,2 ha:n määräalan kiinteistöstä
Salo, Rno 52-402-4-35.
Taisto Jutila antaa vaihtokaupassa Evijärven kunnalle 1,9 ha:n määräalan kiinteistöstä Jutila, Rno 52-401-3-30.
Vaihtokaupassa Taisto Jutila maksaa Evijärven kunnalle 3000 € välirahaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 149
10.8.2015 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Henkilöstöjaosto 25.6.2015
Tekninen lautakunta 30.6.2015

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätökset §:t 4, 5
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 36, 37
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 263, 264, 265, 266, 269, 270
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 130, 132, 133, 138, 139, 140, 144, 145, 147
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja
päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 150
10.8.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ”Henkilökohtainen apu porttina
osallisuuteen” -hanke 2016-2017.
2. Järvi-Pohjanmaan perusturva, TYP hallintoryhmän kokousmuistio
17.6.2015.
3. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen kokousmuistio 11.6.2015.
4. Etelä-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan kokousmuistio 5.6.2015.
5. Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 15.6.2015.
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 16.6.2015.
7. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 22.6.2015.
8. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 20152017.
9. Katternöyhtiöiden vuosikertomus 2014.
10. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.7.2015, Diaarinumero
018113/13/2299.
11. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 1.7.2015: Erityisavustuksen myöntäminen, OKM/595/520/2015.
12. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014, jaettu sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille 30.6.2015.
13. Kiinteistönluovutusilmoituksia 12.
14. Joryn muistiot 9.6, 16.6, 24.6, 30.6.

Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Khall § 151
10.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Valtuuston työjärjestyksen 26 §: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 valtuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Valtuutettu Juha Konttila on ilmoittanut, että hänen kotikuntansa on muuttunut ja näin
ollen hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, samalla hän pyytää eroa
muista luottamustoimista. Konttila on ollut valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
valittuun vaalilautakuntaan Juha Konttilan tilalle uuden jäsenen sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 141, 142, 144-151

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 143

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät: 143

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka 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 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 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon 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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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