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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN
Khall § 1
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Petra
Karhula. Hän on virkavapaalla 7.5.2015 saakka.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Päivi Lappisen kunnanhallituksen
ja valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi toistaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
Khall § 2
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnan hallintosäännössä 4 § Luottamushenkilöelinten jäsenmäärä määrätään, että
kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla valtuutettuja.
Valtuustojen koko on sidoksissa kuntalaisten määrään. Evijärvellä on 21 valtuutettua.
Hallintosäännön mukaan sivistys- ja teknisen lautakunnan jäsenistä vähintään neljän
tulee olla valtuutettuja. Valtuutettujen rajallisen määrän johdosta sivistys- ja teknisen
lautakuntien valinta tapahtuisi jouhevammin, jos varsinaisten jäsenten valintaa voisi
laajentaa koskemaan myös valtuuston varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännön
§ 4 mom. 1 muutetaan seuraavaksi:
Kunnanhallitukseen, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan valtuusto valitsee
yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksessa varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla valtuutettuja. Sivistyslautakunnassa ja
teknisessä lautakunnassa varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN
Khall § 3
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Evijärven valtuuston päätöksen 4 § 21.1.2013 mukaisesti puheenjohtajien toimikausi
on kaksi vuotta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kuntalain 12 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2015 – 2016
Khall § 4
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 17 §:n 2 momentin mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen.
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä,
edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita
kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallintosäännön 4 §:n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä vähintään neljän tulee olla valtuutettuja.
Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Kuntalain 35 §:n mukaan ”vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1.

kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2.

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

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 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
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätön palveluksessa olevia henkilöitä.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §: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 vuosille 2015–2016
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1.

kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että
2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN JUHA KONTTILALLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 5
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Juha Konttila pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Konttila on myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Juha Konttilalle sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN MIKKO PAALASELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 6
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista
syistä.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Mikko Paalaselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN AAPO KIRSILÄLLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 7
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Aapon Kirsilä pyytää eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä muiden työllistävien
luottamustehtävien johdosta.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita ovat ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävissä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava
luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Aapo Kirsilälle teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KAHDEN JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
Khall § 8
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Juha Konttila ja Mikko Paalanen ovat pyytäneet eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 39 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan Juha Konttilan ja Mikko Paalasen tilalle uudet jäsenet jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
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SIVISTYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Khall § 9
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Juha Konttila on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä sivistyslautakunnan puheenjohtajuudesta.
Kuntalain 20 § mukaan valtuusto valitsee toimielimen jäseniksi valituista toimielimen
puheenjohtajan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN JARI ANTTIKOSKELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 10
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Jari Anttikoski pyytää eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä muiden työllistävien
luottamustehtävien johdosta.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita ovat ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävissä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava
luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Jari Anttikoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi
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JÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
Khall § 11
12.1.2015 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Aapo Kirsilä ja Jari Anttikoski ovat pyytäneet eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 39 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan Aapo Kirsilän ja Jari Anttikosken tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN MIKKO PAALASELLE KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN
YHTYMÄHALLITUKSESTA
Khall § 12
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen pyytää eroa kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Mikko Paalaselle kuntayhtyä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen
jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEEN JÄLJELLÄ OLEVALLE TOIMIKAUDELLE
Khall § 13
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen on pyytänyt eroa kuntayhtyä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan
jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee
kahdeksan jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kaksi jäsentä kumpikin.
Kuntalain 39 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka on
vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäsenen Mikko Paalasen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOINA OLEVIEN SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖIDEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSAIKOJEN VAHVISTAMINEN
Khall § 14
12.1.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Eduskuntavaalit toimitetaan 19.4.2015. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 8.-11.4.2015 (keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikoista, yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
- ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi
- sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen tiistaihin 7.4.2015 klo 16.00 mennessä
keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla.
Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:
- kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä
määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen;
- laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina;
- kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä
aikana.
Perustuslain 14 §:n 3 momentin nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä. Vähintään yhden ennakkoäänestyspaikan on oltava
avoinna kaikkina ennakkoäänestyspäivinä. Lisäksi voidaan perustaa lyhyen aukioloajan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa:
1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuoneessa,
osoite Viskarinaukio 3,
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuoneessa, osoite Viskarinaukio 3, arkipäivisin 8.– 10.4. klo 9.00-16.00 ja 13.-14.4.
klo 9.00 – 17.00, lauantaina 11.4. klo 11.00 – 15.00 ja sunnuntaina 12.4. klo
12.00-15.00.
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3. laitosäänestyspaikkana on Antinrinteen palvelukeskus vaalitoimikunnan erikseen
ilmoittamana ajankohtana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2015
EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN
Khall 15
12.1.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä äänestyspaikalla.
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa (2011) ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:
1. päättää asettaa vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti,
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta
jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme,
3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet seuraavasti:
Vaalilautakunta
Pj Lauri Tähtinen
Vpj Laimi Bergbacka
jäsen John Söderlund
jäsen Anneli Mars
jäsen Keijo Forsbacka

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Heikki Melender
2. Mikko Paalanen
3. Marja-Leena Söderlund
4. Ulla Lassila
5. Pauli Haapala
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Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Teemu Kauris
2. Eila Levänen
3. Susanna Välikangas

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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AITAUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Khall § 16
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitus asetti 27.10.2014 (§ 155) rahoitustyöryhmän käsittelemään Hanhikosken myynnistä saatujen rahojen käyttämistä. Työryhmän tuli esittää toimenpide-ehdotuksensa vuoden 2014 loppuun mennessä. Työryhmä esittääkin (liite nro 1), että kyseiset rahat jaetaan kahteen osaan. Miljoonan euron tarkkuudella esittäen; kolme miljoonaa aidataan myöhemmin määrätyllä tavalla ja kaksi miljoonaa euroa käytetään
investointeihin. Työryhmä myös esittää, että hallitus asettaisi uuden työryhmän ja sen
toimeksiantona olisi sopivimman aitausmallin etsiminen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus perustaa työryhmän. Työryhmän tulee jättää hallitukselle raportti toimenpide-ehdotuksineen toukokuun 2015 loppuun mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimeää kunnanhallituksen puheenjohtajan ja sihteeriksi kunnanjohtajan. Muut jäsenet nimetään kokouksessa.

Keskustelun kuluessa Pertti Vesala ehdotti Ilmari Sulkakosken kannattamana, että
työryhmään nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtajisto
ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään nimettiin valtuustoryhmien
puheenjohtajat, valtuuston puheenjohtajisto ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto.

Markus Kattilakoski poistui asian käsittelyn ajaksi koska ei halua osallistua sellaisesta
rahasummasta päättämiseen, jonka olemassaolo ei Kattilakosken mukaan perustu
lainvoimaiseen päätökseen.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SIHTEERIN NIMEÄMINEN RANTAYLEISKAAVAN OHJAUSRYHMÄÄN

Khall § 17
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitus on päättänyt 8.5.2013 § 122, että rantayleiskaavan ohjausryhmän sihteerinä toimii teknisen toimen toimistonhoitaja Petra Karhula. Petra Karhula on virkavapaalla, joten ohjausryhmään on nimettävä uusi sihteeri.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä rantayleiskaavan ohjausryhmään sihteeriksi vs. toimistotyöntekijä Tiina Lassilan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 18
12.1.2015

Valmistelija kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti
Johtajasopimuksessa määritellään yleensä kunnanjohtajan työn tavoitteet, tehtävät ja
työnjako poliittisen johdon kanssa sekä työn ehtoja ja toimivaltuuksia. Yhteisesti sovitut asiat selkeyttävät vuorovaikutusta poliittisen johdon ja kunnanjohtajan välillä sekä
mahdollistavat keskustelun ja palautteen. Hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja
ovat neuvotelleet kunnanjohtajan kanssa johtajasopimuksen sisällöstä, jossa on käytetty apuna kuntaliiton mallipohjaa.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ovat neuvotelleet johtajasopimuksen sisällöstä. Koska kyse on hallituksen ja kunnanjohtajan välisestä asiasta,
on tarkoituksenmukaista, että asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Puheenjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijaesittelyä, koska kyse on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välisen sopimuksen hyväksymisestä.
2. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen johtajasopimuksen kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välillä.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että kohdassa 2.3. kohta ”Tulos- ja
tavoitekeskustelun valmistelee kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ennen tulos- ja tavoitekeskusteluja käydään tarpeen mukaan kunnanhallituksen evästyskeskustelu.” jätetään sana tarpeen pois.
Lisäksi kohtaan 2.3. kohtaan ”Kunnan luottamuselimet, ja erityisesti kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään mm. seuraavasti:
- tukevat kunnanjohtajan työtä ja asemaa” … kohtaan lisätään mikäli kunnanjohtaja
toimi asian mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei ole
kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnanhallitus hyväksyi johtajasopimuksen liitteen 2 mukaisesti.

Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
Markus Kattilakoski jätti asiasta eriävän mielipiteensä.
Lisätietoja: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti, puh. 0400 391 049
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KUNNALLISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISKUSTANNUSTEN SELVITTÄMINEN
KAUHAVAN KAUPUNGIN KANSSA
Khall § 19
12.1.2015

Valmistelija: Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven valtuusto päätti 11.11.2014 pidetyssä kokouksessaan kutsua Kauhavan
kaupungin kuntaliitosneuvotteluihin Evijärven reunaehtojen pohjalta. Evijärven kunta
on 19.11.2014 päivätyllä kirjeellä esittänyt Kauhavan kaupungille kutsun kuntaliitosneuvotteluiden aloittamiseen Evijärven reunaehtojen pohjalta. Evijärven valtuuston
reunaehdot ovat lukio-opetuksen ja terveysaseman palvelupaketin säilyminen Evijärvellä. Esitys perustuu Evijärven kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2014 § 24.
Kauhavan kaupunki on valtuuston iltakoulussa 9.9.2014 linjannut Evijärven kunnan
esitystä kuntaliitosselvityksen käynnistämisestä seuraavaa:
"Kauhavan kaupunginvaltuuston enemmistön näkemykseen perustuen Kauhavan
kaupungin ja Evijärven kunnan kuntaliitosselvityksen käynnistäminen valmistellaan
kaupunginhallitus- ja edelleen valtuustokäsittelyyn. Mikäli valtuusto päättää kuntaliitosselvitykseen osallistumisesta, selvitys käynnistetään vuoden 2015 alussa ja se
laaditaan kevään 2015 aikana. Selvityksen sen toteuttajaksi otetaan ulkopuolinen
henkilö. Osapuolet eivät voi asettaa etukäteisreunaehtoja. Selvityksen ja siinä todettujen mahdollisten liitoksesta seuraavien etujen analysoinnin valmistumisen jälkeen
asia tuodaan kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Lappajärven kunnan mukaantulo
selvitykseen nähdään toivottavana."
Kauhavan kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 kokouksessaan tehnyt päätöksen,
jonka mukaan Kauhavan kaupunki on valmis selvittämään kunnallisten palvelujen järjestämiskustannukset nykytilanteessa (Kauhava ja Evijärvi erikseen) ja miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi niihin. Valtuusto viittaa päätöksessään myös 9.9.2014 valtuuston iltakoulun linjaukseen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että mahdollisimman nopeasti selvitetään kunnallisten palveluiden järjestämiskustannukset nykytilassa ja miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi niihin.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ehdotukseen lisätään, että
Kauhavan kaupungin kanssa ei aloiteta kuntaliitosselvitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VALTUUSTON 16.12.2014 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 20
12.1.2015

Valmistelija: Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §: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.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 16.12.2014
tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat kunnanvaltuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 21
12.1.2015

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:

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 631,
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 195, 198, 200, 207, 209-210, 1/2015
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 § 22
12.1.2015

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Sankarit hankkeen sähköposti 9.12.2014; Lasten ja nuorten kotiseutuideoita Evijärvelle.
2. ELY-Keskuksen päätös nro EPOELY/2545/060601/2014; Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen vuodelle 2015 Etelä-Pohjanmaan,
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
3. Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
2.12.2014.
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 25.11.2014.
5. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 1.12.2014.
6. Jory muistiot 8.12.2014, 16.12.2014.
7. Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl.
8. Maatilojen rahavirrat 2012 ja 2013.
9. Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 9.12.2014.
10. Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja 10.12.2014
220 §.
11. Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja
10.12.2014.
12. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 15.12.2014.
13. Kuntatyönantajat, yleiskirje nro 15, 11.12.2014: Virka- ja työehtosopimus
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta.
14. Aluehallintoviraston päätös 15.12.2014: Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuonna 2015.
15. KuEL-yleiskirje 3/2014, 15.12.2014: KuEL-maksut vuonna 2015.
16. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
15.12.2014.
17. Aluehallintoviraston päätös nro 272/2014/1, 16.12.2014: Turkistarhan ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen ja eläinmäärän muutos, Kniivilänahon Turkis Oy.
18. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.12.2014 verovalitukseen.
19. Valtiovarainministeriön päätös 17.12.2014 kuntarakennelain mukaisen
selvitysavustuksen myöntämisestä.
20. Sote-ohjausryhmän kokouksen 17.12.2014 pöytäkirja.
21. Kuntaliiton yleiskirje 17/80/2014, 18.12.2014: Suomen Kuntaliiton suositus
kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2015
22. Kuntaliiton yleiskirje 18/80/2014, 18.12.2014: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan 1.1.2015 lukien.
23. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 19.12.2014
§ 137 Palvelutuotteet ja suoritteiden hinnat 2015.
24. Kuntatyönantajat yleiskirje 17/2014, 19.12.2014: Matkakustannusten korvaukset 1.1.2015 lukien.
25. Aisapari-tiedote 4/2014.
26. Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 14/0518/1, 30.12.2014 Markus Kattilakosken valitukseen.
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EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 12.1.2015

Sivu 29

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 12.1.2015

Sivu 30

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-12, 19-22

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 13-18

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

13-18

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 12.1.2015

Sivu 31

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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