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SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
Khall § 102
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunta on vuokrannut 1.5.2014 päivätyllä sopimuksella Sillankorvan leirintäalueen Marita Luomansuulle osoitteesta Kirkkotie 295. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2016
saakka. Vuokrasopimuksessa molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi vuosi irtisanomisesta seuraavan kuukauden alusta lukien. Vuokrasuhteen alkaessa arvonlisäveroton vuokra oli 1000 €/vuosi.
Marita Luomansuu on irtisanonut leirintäalueen vuokrasopimuksen kirjallisesti
26.4.2015 henkilökohtaisten syiden vuoksi. Yrittäjä on sitoutunut hoitamaan leirintäaluetta vuoden 2015 ajan, kuten vuokrasopimus edellyttää.
Esityslistan liite 1. Sillankorvan leirintäalueen kapasiteettitilastoa ja toiminnan tilastotietoa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa
kunnanjohtajan selvittämään leirintäalueen kehittämisvaihtoehtoja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
______________

Khall. § 165
21.9.2015
Sillankorvan leirintäalueen vuokraaja Marita Luomansuu on pyytänyt 27.8.2015 kunnanhallitukselle osoitetussa viestissään, että Sillankorvan vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa lyhennetään niin, että viimeinen vuokrauspäivä olisi 30.9.2015 ja, että
vuosivuokra laskettaisiin uudelleen vastaamaan 9 kuukauden vuokraa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lyhentää Sillankorvan leirintäalueen vuokrasopimuksen irtisanomisaikaa siten, että vuokrasopimus päättyy 30.9.2015.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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RAKENNUSLIIKE HERNESNIEMI OY:N KANSSA TEHDYN KAUPPAKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall. § 166
21.9.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Evijärven kunta ja Rakennusliike Hernesniemi Oy ovat allekirjoittaneet 3.1.2012 kauppakirjan 5.540 m2:n määräalan myymisestä Evijärven kunnan Evijärven kylässä keskustan asemakaava-alueella sijaitsevasta Antinniemi –nimisestä tilasta, Rno 7:411, kiinteistötunnus 52-401-7-411.
Kauppakirjan mukaan ostaja sitoutuu rakentamaan tälle määräalalle kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen tai uudisrakennuksia, jotka yhteensä sisältävät vähintään neljä noin 60 m2:n huoneistoa. Rakennuksen on oltava määräajassa siinä valmiusasteessa, että rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla rakennus hyväksytään käyttöönotettavaksi.
Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa
Kauppakirjan kohdan 10 mukaan jos ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 10 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Myyjä voi vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain sopimussakkojen suorittamisesta.
Rakennusliike Hernesniemi Oy ei ole aloittanut rakentamista.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. aloittaa sakkomaksun perinnän 1.11.2015 alkaen, mikäli Rakennusliike Hernesniemi
Oy ei aloita rakentamista ennen sitä,
2. ilmoittaa Rakennusliike Hernesniemi Oy.lle, että tonttikauppa voidaan purkaa Rakennusliike Hernesniemi Oy:n niin halutessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Tuomo Saari, kunnaninsinööri, puh. 044 7699 550 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Khall § 167
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Hallintosääntöä muutetaan kunnanhallituksen kokousmenettelyn osalta heti siten, että esityslistat lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti kunnan sähköpostiosoitteisiin.
Tarkastuslautakunnan 2014 arviointikertomuksessa todetaan sisäisen valvonnan
osalta, että: ”Kuntalain (15.6.2012) mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan
ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan perusteista (KuntaL 13 § kohta 3 a) ja valtuuston tulee hyväksyä hallintosääntö, jossa on tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (KuntaL 50 § kohta 15).” Arviointikertomuksessa todetaan myös: ”ettei Evijärven kunnan voimassa oleva hallintosääntö sisällä tarpeellisia
määräyksiä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.”

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosääntöä
muutetaan heti seuraavasti:
Ensin mainittu uusi teksti ja sen jälkeen suluissa vanha teksti.
15 § Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus
viimeistään neljä päivää ennen kokousta ellei toimielin toisin päätä. Kokouskutsu
(esityslista) lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti sähköpostiosoitteisiin,
tarvittaessa kokouskutsu (esityslista) toimitetaan postitse.
(Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus
viimeistään neljä päivää ennen kokousta ellei toimielin toisin päätä.)
Hallintosäännön muuttaminen sisäisen valvonnan sekä uuden kuntalain vaatimusten
mukaiseksi aloitetaan syksyn 2015 aikana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN II VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA
Khall.§ 168
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uusiminen toteutetaan vaiheittain ja II vaihemaakuntakaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Maakuntahallituksen päätöksestä vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävänä ja mielipiteen esittämistä varten ja siitä pyydetään lausunnot osallisilta 23.10.2015 mennessä. Evijärvi
on kaava-alueen kuntiin kuuluvana osallinen.
Vaihemaakuntakaava käsittelee Etelä-Pohjanmaan keskustatoimintojen alueita, kaupallisia palveluja ja liikennejärjestelmää. Kaavalla kumotaan myös päällekkäisiä tai
vanhentuneita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.
Maakuntakaavan tausta-asiakirjana on Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia (2014),
jonka kehittämispainopisteet huomioidaan. Tavoitteena on saattaa maakuntakaavamääräykset ja -merkinnät ajan tasalle, jotta ne luovat edellytykset Etelä-Pohjanmaan
kilpailukyvylle ja pitävät maakunnan elinkelpoisena. Kaupan suuryksiköiden kaavoittamisen tavoite on tukea olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja kilpailukykyä.
Kaavassa keskitytään kaupan osalta keskustoihin sijoittuvaan kauppaan ja vähittäiskaupan suuryksiköihin. Liikenneratkaisuilla tavoitellaan saavutettavuuden parantamista maakunnan reuna- ja keskusalueiden välillä kehittäen samalla ylimaakunnallisia yhteyksiä.
Kaavaluonnoksessa Evijärven kunnan osalta suurimmat vaikutukset koskevat kantateiden 63 ja 68 merkitsemistä merkittävästi parannettaviksi kantateiksi. Toiseksi Sillankorva on merkitty venesatamaksi ja keskustaajama on merkitty keskustatoimintojen alueeksi, johon vähittäiskauppa keskittyy.
Kokouksessa on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavaan liittyvät aineistot kaavaluonnoksineen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Lausuntonaan Evijärven kunta ehdottaa EteläPohjanmaan maakuntakaavan kaavaluonnokseen, että kantateiden 63 ja 68 risteykseen lisätään merkintä risteysalueen merkittävä parantaminen, jotta kaavan mukaan
risteysalue voidaan muuttaa kiertoliittymäksi. Muuten Evijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan luonnokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 5. VAIHEEN LAATIMISESTA
Khall. § 169
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Keski-Pohjanmaan liitossa on laitettu vireille Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 5.
vaiheen laatiminen ja lausuntoa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään 30.9.2015 mennessä. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukainen maankäyttösuunnitelma. Keski-Pohjanmaalla maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää tiedot kaavahankkeesta, jotta
osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. Evijärven kunta on Keski-Pohjanmaan maakunnan naapurikuntana MRL:n mukaisesti
osallinen.
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava - Kauppa, ampumaradat, aluerakenne ja
kaivostoiminta, koostuu kaupan palvelurakenteen ajantasaistamisesta, ampumaratalain huomioimisesta, yhdyskuntarakenteen sekä liikenneverkon kehittämisperiaatemerkintöjen tarkentamisesta ja kaivostoiminnan sekä suurteollisuuden jätehuollon
edellytysten tarkistamisesta Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa.
Suurimpana Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavassa on kaupan maakuntarakenteen suunnittelu, jossa Kokkola on suurin kaupan maakuntakeskus ja Kaustinen
ja Kannus seuraavaksi suurimmat keskukset, joiden suunnitelmat vaikuttanevat myös
Evijärven suuntaan. Toiseksi suurimpana on kaivostoiminta ja sen maakuntakaavan
suunnittelu. Litium-kaivostoiminta sijoittuu Kaustiselle ja Kokkolaan ja vaikuttaa siten
näiden kuntien maakuntakaavaan. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistetty kaivostoiminnan osalta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että KeskiPohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavassa huomioidaan kantatie 63 merkitseminen
merkittävästi parannettavaksi kantatieksi. Kantateiden 68 ja 63 merkitseminen merkittävästi parannettaviksi kantateiksi on huomioitu Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan luonnoksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS
KUNNANJOHTAJALLE
Khall § 170
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Teemu Kejonen aloitti kunnanjohtajan virassa 15.9.2015 alkaen. Teemu Kejoselle tulee myöntää kunnan kaikkien pankkitilien käyttöoikeus ja laskujen hyväksymisoikeus.
Hallintosäännön § 23 mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Puheenjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. Kunnanhallitus myöntää Teemu Kejoselle kunnan kaikkien tilien käyttöoikeuden ja
laskujen hyväksymisoikeuden ja poistaa tilien käyttöoikeuden ja laskujen hyväksymisoikeuden Sabah Samaletdinilta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Teemu Kejonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
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KUNNAN LUOTTOKORTIN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJALLE
Khall § 171
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanjohtajalla on ollut kunnan Danske Bankin MasterCard luottokortti. Luottoraja
on ollut 3.000 euroa.
Hallintosäännön § 23 mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Puheenjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. Kunnanhallitus päättää poistaa Danske Bankissa olevan MasterCard Corporate
Card FI3187199710000692 käyttöoikeuden Sabah Samaletdinilta ja myöntää
käyttöoikeudenTeemu Kejoselle alkaen 22.9.2015.
Uuteen luottokorttiin tulee nimi Teemu Kejonen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Teemu Kejonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAIN (1698/2009) 4 LUVUN MUKAISEN ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN ASETTAMISESTA
Khall § 152
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Evijärven kunnalta kuntarakennelain
(1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 8.9.2015
mennessä.
Lausuntopyynnössä todetaan, että ’Kuntalain (410/2015) 118 §:n mukaan kunnan ja
valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat
kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia
tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston
asetuksella säädetyt raja-arvot. Vimpelin kunta täytti vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten perusteella asetetut raja-arvot. Vimpelillä raja-arvot ylittyivät taseen kertyneen
alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyivät kuudesta raja-arvosta seuraavat: vuosikate ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, taseen kertynyt alijäämä, tuloveroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus.’
Valtiovarainministeriö on asettanut 15.8.2014 kuntalain 118 §:n mukaisen Vimpelin
kuntaa koskevan arviointiryhmän, joka selvitti kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointityöryhmän raportissa Vimpelin
kunnan talouskehitys ja näkymät ovat siinä määrin heikot, ettei sillä ole edellytyksiä
palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana.
Arviointityöryhmä on ehdottanut Vimpelin kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi
isompaan kokonaisuuteen vuoden 2017 alussa. Arviointityöryhmä ehdotti myös, että
kunta jatkaa talouden tervehdyttämiseksi esittämiään toimenpiteitään.
Vimpelin kunnanvaltuusto katsoi 30.3.2015 lausunnossaan, että kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille
palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Kunnanvaltuusto esitti valtiovarainministeriölle, ettei kuntajakoselvitystä käynnistetä.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille arviointityöryhmän ehdotuksesta. Kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta. Jos kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot hyväksyvät selvittäjän
ehdotuksen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muuttamisesta ministeriölle. Muutoin selvittäjä toimittaa esityksensä kuntajaon
muuttamisesta ministeriölle.
Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia
kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen Evijärven lisäksi Kyyjärven, Lappajärven, Perhon, Soinin,
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Vetelin ja Vimpelin kunnilta sekä Alajärven kaupungilta. Lopullinen selvitysalue määritellään kuntien antamien lausuntojen jälkeen.
Erityinen kuntajakoselvitys toteutettaisiin 15.9.2015–31.1.2016 välisenä aikana, joka
mahdollistaisi sen, että selvityksessä mukana olevat kunnat tai osa kunnista voisivat
yhdistyä tarvittaessa jo vuoden 2017 alusta lukien.
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa erityisen kuntajakoselvityksen asettamisen lisäksi lausuntoa kuntajakoselvittäjästä, johon valtiovarainministeriö esittää HT Eero
Laesterää.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle
kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta liitteenä olevan lausunnon, liite n:o 1.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
______
Khall § 172
21.9.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Valtiovarainministeriö on 15.9.2015 päivätyllä päätöksellään määrännyt kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Alajärven kaupungin sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien välillä.
Ministeriö katsoo, että selvitysalue muodostaa lähes koko Järviseudun seutukunnan
kattavan toiminnallisen kokonaisuuden. Selvitysalueella voidaan kartoittaa riittävää
pohjaa Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Samaan
seutukuntaan kuuluvaa Soinin kuntaa ei määrätä selvitykseen, koska se on lausuntonsa mukaan suuntautumassa kuntayhteistyössä toisaalle.
Ministeriö asettaa kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän. Selvitystyö alkaa
15.6.2015 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 31.1.2016. Selvittäjän tehtävänä on suorittaa kuntarakennelain 16 a §:ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Vimpelin kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevassa erityisessä
kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 173
21.9.2015 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 §
Vt. kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 37
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 312, 314
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 157, 166, 172
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 § 174
21.9.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valtiokonttorin päätös 25.8.2015.
Kyyjärven kunnanvaltuuston 31.8.2015 § 33 pöytäkirjan ote.
Perhon kunnanvaltuuston 31.8.2015 § 34 pöytäkirjan ote.
Alajärven kaupunginvaltuuston 24.8.2015 pöytäkirjan ote.
Vimpelin kunnanvaltuuston 7.9.2015 § 38 pöytäkirjan ote.
Vetelin kunnanvaltuuston 2.9.2015 § 41 pöytäkirjan ote.
Lappajärven kunnanhallituksen 7.9.2015 § 140 pöytäkirjan ote.
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös, Nro 102/2015/2, Dnro
LSSAVI/132/2015.
9. Eläkelaitos Keva: Tarkastuskertomus 17.8.2015.
10. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.9.2015, OKM/59/592/2015: Muutoksia ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin.
11. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 2.9.2015, OKM/58/529/2015: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista.
12. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.9.2015, OKM/14/691/2015: Valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen.
13. Rakennustarkastajan vastine 14.8.2015 päivättyyn kirjeeseen.
14. Etelä-Pohjanmaan liitto 7.9.2015: Asemakaavoitusta koskevan lausuntomenettelyn uudistaminen.
15. Verohallinnon päätös perintöverotuksesta 3.9.2015, A1415/3740/2015.
16. Tiedote Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehille ja yhteistyökumppaneille 4.9.2015.
17. Sosiaali- ja terveysministeriö 4.9.2015: Lausuntopyyntö laista 490/2014.
18. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen kokouskutsu,
3.9.2015.
19. Joryn muistiot 4.8, 18.8, 25.8, 8.9, 15.9.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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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 167-169, 172-174

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 165, 166, 170, 171

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

165, 166, 170, 171

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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