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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJASTA JA PAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUOSILLE 2015 – 2016
Khall § 23
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Hallintosäännön 14 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokouksessa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuosina 2015–2016 kokouksensa pääsääntöisesti neljän viikon välein maanantaisin klo 18.00. Tarvittaessa
pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN VUOSINA 2015 – 2016
Khall § 24
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Hallintosäännön 26 §:n 2. momentin mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen pöytäkirjat
pidetään nähtävänä vuosina 2015 - 2016 kokousta seuraavana torstaina kunnanviraston keskustoimistossa klo 10.00–14.00.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävinä kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä tai näiden
päivien sattuessa viraston kiinniolopäiväksi, seuraavana viraston aukiolopäivänä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2015 2016
Khall § 25
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen
laskut vuosina 2015 - 2016 hyväksyy kunnanjohtaja Sabah Samaletdin ja sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, kunnanjohtajan laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2015 2016
Khall § 26
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Hallintosäännön 2 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan henkilöstöjaoston henkilöstöasioiden käsittelyä varten. 4 § 2. momentin mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaostoon kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta.
Hallintosäännön 5 § mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaostoon vuosille 2015 2016 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti henkilöstöjaostoon valittavaksi Markus
Kattilakoski. Markus Kattilakoski ehdotti Kattilakosken varajäseneksi Jari Anttikoskea.
Ilmari Sulkakoski ehdotti että henkilöstöjaostoon valitaan Terhi Kultalahti ja hänen varajäsenekseen Niina Alatalo, Marja-Leena Kultalahti ja hänen varajäsenekseen Jari
Anttikoski sekä Ilmari Sulkakoski ja hänen varajäsenekseen Markus Kattilakoski.
Ilmari Sulkakoski ehdotti puheenjohtajaksi valittavaksi Terhi Kultalahden ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Sulkakosken
Puheenjohtaja totesi, että koska jäseniä on ehdotettu enemmän kuin kolme suoriteaan vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen henkilöstöjaostoon vuosille 2015 2016 seuraavat:
Jäsen:
Terhi Kultalahti
Ilmari Sulkakoski
Marja-Leena Kultalahti

Henkilökohtainen varajäsen:
Niina Alatalo
Markus Kattilakoski
Jari Anttikoski

Puheenjohtajaksi kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Terhi Kultalahden ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Sulkakosken
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN VUOSILLE
2015 - 2016
Khall § 27
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 50 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan
tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa.
Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pakollinen. Kunnanhallitus
vastaa kuitenkin kunnan hallinnosta ja sen yhteensovittamisesta, joten edustajan läsnäolo- ja puheoikeus tärkeimmissä elimissä on tarpeellinen.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus voi nimetä varsinaisten jäsentensä
keskuudesta edustajansa muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaalilautakuntaan,
vaalilautakuntiin ja tarkastuslautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus siinä toimielimessä, johon hänet on nimetty.
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on suoraan hallintosäännön
mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan
ja tekniseen lautakuntaan vuosiksi 2015 - 2016.

Ilmari Sulkakoski ehdotti Pertti Vesalan kannattaman kunnanhallituksen edustajaksi
sivistyslautakuntaan valittavaksi Niina Alatalo ja tekniseen lautakuntaan Noora Kangastupa.
Markus Kattilakoski ehdotti Jari Anttikosken kannattamana kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan valittavaksi Jari Anttikoski.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua ehdotusta hallituksen
edustajaksi tekniseen lautakuntaan, joudutaan äänestämään.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen sivistyslautakuntaan vuosiksi 2015-2016 Niina Alatalon ja äänestyksen jälkeen tekniseen lautakuntaan Noora
Kangastuvan .

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAN VALITSEMINEN KUNNAN OMISTAMIIN OSAKEYHTIÖIHIN
VUOSILLE 2015 - 2016
Khall § 28
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunnalla on kolme asunto-osakeyhtiötä, joista kunnan omistusosuus on
100 %. Nämä ovat As Oy Tervahauta, As Oy Nykälänaho ja As Oy Kultalahti 1.
Kunnan tulee nimetä asunto-osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajansa.
Evijärven kunta omistaa 1.1.2011 perustetun Evilämpö Oy:n osakekannan kokonaan
(yhtiö rekisteröity 15.2.2011). Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat
voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuosille 2015 - 2016 yhtiökokousedustajansa omistamiinsa asunto-osakeyhtiöihin, As Oy Tervahauta, As Oy Nykälänaho ja As Oy Kultalahti 1 sekä Evilämpö Oy:n yhtiökokouksiin.

Ilmari Sulkakoski ehdotti, että kunnanhallituksen yhtiökokousedustajaksi asuntoosakeyhtiöihin ja lämpöyhtiöön valitaan Pertti Vesala ja hänen varajäsenekseen Marja-Leena Kultalahti.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajaksi vuosiksi 2015 2016 seuraavat:
Yhtiökokousedustaja:

Varaedustaja:

As. Oy Tervahauta

Pertti Vesala

Marja-Leena Kultalahti

As. Oy Nykälänaho

Pertti Vesala

Marja-Leena Kultalahti

As. Oy Kultalahti 1, sekä Pertti Vesala

Marja-Leena Kultalahti

Evilämpö Oy

Marja-Leena Kultalahti

Pertti Vesala

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUOSILLE 2015 - 2016
Khall § 29
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Asevelvollisuuslain 21 § mukaan asevelvollisten palveluskelpoisuuden toteamiseksi
ja palvelukseen määräämiseksi toimitetaan sotilaslääneittäin kutsunnat. Kunnassa
pidettäviä kutsuntoja varten on sen kunnan, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus
koskee, nimettävä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja hänelle varahenkilö.
Jäseneksi ja varajäseneksi tulee, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan vuosille
2015 - 2016 edustajansa ja hänelle varaedustajan.

Ilmari Sulkakoski ehdotti, että kunnanhallitus nimeää edustajakseen kutsuntalautakuntaan Juha Alkion ja varalle Terhi Kultalahden.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen kutsuntalautakuntaan vuosiksi 20152016 Juha Alkion ja varalle Terhi Kultalahden .

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEEN VUOSILLE 2015 - 2016
Khall § 30
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Järvilakeuden
Kansalaisopistoa. Yhdistykseen kuuluu Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Kauhavan kaupunki. Kannatusyhdistykseen on sen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenkunnalla oikeus lähettää yksi edustaja jokaista asukasmäärän alkavaa tuhatta kohden,
siten, että tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa yksi edustaja, yli
tuhannen, mutta enintään kahden tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa kaksi edustajaa, yli kahden tuhannen, mutta enintään kolmen tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa kolme edustajaa yhdistyksen kokoukseen.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden Kansalaisopiston
Kannatusyhdistykseen vuosille 2015–2016 kolme edustajaa ja heille varaedustajat.

Niina Alatalo ehdotti, että Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistykseen
vuosille 2015-2016 valitaan Ilmari Sulkakoski ja hänen varaedustajakseen Jyrki Järvinen, Johanna Anttikoski ja hänen varaedustajakseen Heli Saari.
Markus Kattilakoski ehdotti että Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistykseen vuosille 2015-2016 valitaan Pauli Hanhikoski ja ehdotti hänen varaedustajakseen valittavaksi Susanna Välikankaan.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistykseen vuosille 2015-2016 edustajakseen Ilmari Sulkakosken ja hänen varaedustajakseen Jyrki Järvisen, Johanna Anttikosken ja hänen varaedustajakseen
Heli Saare,. Pauli Hanhikosken ja hänen varaedustajakseen valittavaksi Susanna
Välikankaan.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU
OY:ÖÖN
Khall § 31
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on osakkaana Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ssä. Yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkaan yhtiökokousedustajan nimeämisestä. Evijärven kunnalla on
ollut yksi edustaja Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy:n yhtiökokouksissa.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2015 - 2016 EteläPohjanmaan Matkailu Oy:n yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan.

Niina Alatalo ehdotti, että Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhtiökokousedustajaksi
valitaan Petteri Laukkonen ja varaedustajaksi Karoliina Sulkakoski.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhtiökokousedustajaksi Petteri Laukkosen ja varaedustajaksi Karoliina Sulkakosken.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 44

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN AB EKOROSK OY:ÖÖN
Khall § 32
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on osakkaana Ab Ekorosk Oy:ssä. Yhtiöjärjestyksessä ei määrätä
osakkaan yhtiökokousedustajan nimeämisestä. Evijärven kunnalla on ollut yksi edustaja Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksissa.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2015 - 2016 edustajansa
ja hänelle varaedustajan Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksiin.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Petteri Laukkosta ja varaedustajaksi Jari Anttikoskea.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2015-2016 edustajakseen Petteri Laukkosen ja varaedustajaksi Jari Anttikosken.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 45

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄRVINET OY:ÖÖN
Khall § 33
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on osakkaana Järvinet Oy:ssä. Evijärven kunnalla on yksi edustaja
yhtiökokouksessa.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2015 - 2016 Järvinet
Oy:n yhtiökokouksiin edustajan ja varaedustajan.

Niina Alatalo ehdotti valittavaksi Järvinet Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Juha Alkion ja varaedustajaksi Terhi Kultalahden .
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Järvinet Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi
Juha Alkion ja varaedustajaksi Terhi Kultalahden.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 46

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTÖ OY EVIJÄRVEN KUNNANVIRASTON YHTIÖKOKOUKSIIN
Khall § 34
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on osakkaana Kiinteistö Oy Evijärven Kunnanvirastossa, omistusosuus on 80 %. Kunnan tulee nimetä edustajansa kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksiin.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Kiinteistö Oy Evijärven kunnanviraston yhtiökokouksiin edustajansa ja hänelle varaedustajan vuosille 2015 – 2016.

Niina Alatalo ehdotti valittavaksi yhtiökokousedustajaksi Kiinteistö Oy Evijärven kunnanviraston yhtiökokouksiin Marja-Leena Kultalahden ja varaedustajaksi Petteri
Laukkosen.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Oy Evijärven kunnanviraston yhtiökokouksiin vuosille 2015-2016 edustajakseen Marja-Leena Kultalahden ja varaedustajaksi Petteri Laukkosen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 47

YHTIÖT, JOIHIN EI NIMETÄ YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAA
Khall § 35
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on osakkaana elintarvikealan osaamiskeskus Foodwest Oy:ssä, kunnalla on 8 osaketta.
Kunnalla on Neomarkka Oyj:n B osakkeita 200 kpl.
Kunta on jäsenenä Osuuskunta Viexpossa, kunnalla on yksi osuus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää olla valitsematta edustajaansa
Foodwest Oy:n ja Neomarkka Oyj:n yhtiökokouksiin ja Osuuskunta Viexpon osuuskuntakokoukseen.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Foodwest Oy:n ja
Neomarkka Oyj:n yhtiökokouksiin ja Osuuskunta Viexpon osuuskuntakokoukseen
kunnanjohtajan.
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 48

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYKSEEN
Khall § 36
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on jäsenenä Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksessä. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia varten kunnan tulee valita edustajansa ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2015 – 2016 EteläPohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen varsinaisiin kokouksiin edustajansa ja hänelle
varaedustajan.
Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Juha Niemissaloa ja varaedustajaksi Heta-Mari Hernesniemeä.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vuosille 2015 – 2016 Etelä-Pohjanmaan
Korkeakouluyhdistyksen varsinaisiin kokouksiin edustajakseen Juha Niemissalon ja
varaedustajaksi Heta-Mari Hernesniemen

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 49

EDUSTAJAN VALITSEMINEN VÄINÖ TUOMAALAN MUSEOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Khall § 37
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Väinö Tuomaalan museosäätiön 26.5.2003 hyväksyttyjen sääntöjen §:n 5 mukaan
säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.
Perustajan, Väinö Tuomaalan, lapset määräävät hallitukseen neljä jäsentä.
Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry yhden, Etelä-Pohjanmaan Liitto
yhden, Evijärven kunta ja Evijärven seurakunta yhdessä yhden sekä Evijärven Alapään nuorisoseura ry yhden jäsenen.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Väinö Tuomaalan museosäätiön
hallitukseen vuosiksi 2015 – 2016 edustajan ja hänelle varaedustajan.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Ilmari Sulkakoskea ja varaedustajaksi Noora Kangastupaa.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Väinö Tuomaalan museosäätiön hallitukseen vuosiksi 2015 – 2016 edustajakseen Ilmari Sulkakosken ja varaedustajaksi
Noora Kangastuvan.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 50

EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJANMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY:N VUOSIKOKOUKSIIN
Khall § 38
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on jäsenenä Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:ssä. Yhdistyksen
säännöissä ei ole määrätty kokousedustajien valitsemisesta. Toiminnanjohtaja EevaKaarina Aaltosen mukaan kuntia edustaa yleensä yksi edustaja ja yksi varaedustaja.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle varaedustajan Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:n vuosikokouksiin vuosiksi 2015 - 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Tapio Elgbackaa.
Markus Kattilakoski ehdotti varaedustajaksi Heta Mari Hernesniemeä.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:n vuosikokouksiin vuosiksi 2015 – 2016 edustajakseen Tapio Elgbackan ja varaedustajaksi
Heta-Mari Hernesniemen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 51

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄN-, PURMON-, KRUUNUPYYN- JA KOVJOEN
NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall § 39
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Jokilaaksojen ja Luodon-Öjanjärven vesiasioiden yhteistoimintaa varten on Ympäristökeskus aikoinaan perustanut pysyvän alueen kuntien ja vesistön eri käyttäjäryhmien edustajista koostuvan neuvottelukunnan. Evijärven kunta on jäsenenä neuvottelukunnassa.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukuntaan vuosiksi 2015 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Tapio Elgbackaa.
Markus Kattilakoski ehdotti varajäseneksi Teemu Kaurista.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukuntaan vuosiksi 2015-2016 edustajakseen Tapio Elgbackan ja varaedustajaksi Teemu Kauris.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 52

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄNJOKIRAHASTON NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall § 40
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelun edistämiseksi perustetun Ähtävänjokirahaston
jäseninä ovat vesistöalueen kunnat. Rahaston tarkoituksena on käynnistää vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistua tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.
Jäsenkunnilla on neuvottelukunnassa yksi jäsen ja varajäsen.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Ähtävänjokirahaston neuvottelukuntaan vuosille 2015 - 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Tapio Elgbackaa ja Markus Kattilakoski ehdotti varajäseneksi Teemu Kaurista
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Ähtävänjokirahaston neuvottelukuntaan vuosille 2015-2016 edustajakseen Tapio Elgbackan ja varaedustajaksi Teemu Kauriksen.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 53

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ÄHTÄVÄNJOEN SÄÄNNÖSTELYTOIMIKUNTAAN
Khall § 41
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta on perustanut Ähtävänjoen säännöstelytoimikunnan. Toimikuntaan kuuluu jokaisesta jäsenkunnasta yksi
edustaja.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan vuosille 2015 - 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti edustajaksi Tapio Elgbackaa. Ilmari Sulkakoski ehdotti varaedustajaksi Aapo Kirsilää.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan vuosille 2015-2016 edustajakseen Tapio Elgbackan ja varaedustajaksi Aapo
Kirsilän.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 54

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AISAPARI RY:N VUOSIKOKOUKSIIN
Khall § 42
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunta on jäsenenä Härmänmaan ja Järviseudun Kehittämisyhdistys Aisaparissa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenellä on yksi edustaja yhdistyksen yleisissä kokouksissa.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedustajan Aisapari ry:n kokouksiin vuosiksi 2015 – 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti, että kunnanhallitus valitsee Aisapari ry:n
kokouksiin edustajakseen Juha Niemissalon ja varaedustajaksi Irja Kujalan.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Aisapari ry:n kokouksiin vuosiksi 2015 –
2016 edustajakseen Juha Niemissalon ja varaedustajaksi Irja Kujalan

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 55

KUNNAN RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Khall § 43
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnan toiminnan valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen
valvontaan. Sisäinen valvonta voidaan jakaa sisäiseen tarkkailuun, seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Perinteisiä tarkastuskohteita ovat muun muassa rahavarojen
käyttö ja varastot.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi 2015 - 2016.

Keskustelun kuluessa Ilmari Sulkakoski ehdotti, että kunnanhallitus valitsee kunnan
rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi 2015-2016 Jukka Kuuselan ja
Niina Alatalon .
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan rahavarojen ja arvopapereiden
tarkastajiksi vuosiksi 2015-2016 Jukka Kuuselan ja Niina Alatalon.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 56

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OY POHJANMAAN BIOKAASUÖSTERBOTTENS BIOGAS AB:N YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSILLE 2015 - 2016
Khall § 44
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitus omistaa Oy Pohjanmaan Biokaasu-Österbottens Biogas Ab:n osakkeita 50 kappaletta. Kunnan tulee nimetä yhtiökokouksiin yhtiökokousedustaja.
Hallintosäännön 30 §:n 26. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on
osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Oy Pohjanmaan Biokaasu-Österbottens Biogas Ab:n yhtiökokousedustajan vuosille 2015 – 2016.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti Pertti Vesalaa.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Oy Pohjanmaan Biokaasu-Österbottens
Biogas Ab:n yhtiökokousiin vuosille 2015-2016 edustajakseen Pertti Vesalan.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 57

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUHAVAN ELINKEINO- JA MAASEUTUJAOSTOON
VUOSILLE 2015 - 2016
Khall § 45
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven ja Lappajärven maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisvastuu siirtyi
16.12.2011 allekirjoitetulla sopimuksella Kauhavan kaupungille 1.1.2013 alkaen.
Kauhavan kaupungin elinkeino- ja maaseutujaosto toimii kunnallisena toimielimenä
maaseutuhallinnon tehtävien osalta. Evijärvellä on sopimuksen mukaan oikeus nimetä yksi henkilö asiantuntijaksi jaostoon sen käsitellessä maaseutuhallinnon järjestämisestä annetun lain 210/2010 mukaisia asioita.
Kauhavan kaupunki pyytää kuntaa nimeämään edustajansa asiantuntijaksi Kauhavan
kaupungin elinkeino- ja maaseutujaostoon.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuosille 2015 - 2016 Kauhavan
elinkeino- ja maaseutujaostoon asiantuntijan jaoston käsitellessä maaseutuhallinnon
järjestämisestä annetun lain 210/2010 mukaisia asioita.

Keskustelun kuluessa Niina Alatalo ehdotti Janne Koskimäkeä.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Janne Koskimäen vuosille 2015-2016
Kauhavan elinkeino- ja maaseutujaostoon asiantuntijaksi jaoston käsitellessä maaseutuhallinnon järjestämisestä annetun lain 210/2010 mukaisia asioita.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 58

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Khall § 46
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2014 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2015 ja
taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2017.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 13 mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion täytäntöönpano-ohjeista.
Kunnan viime vuoden toteutuma näyttää alustavien laskelmien mukaan parempaa tulosta kuin talousarviossa on arvioitu. Alustavan arvion mukaan vuosikate on selkeästi
positiivinen ja vuositason tulos Hanhikosken myynti normalisoiden ilmeisesti tulee
olemaan positiivinen. Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden tulos on kuitenkin voimakkaasti negatiivinen ja se on myös vuosikatteena negatiivinen. Toimintaympäristö
ei helpota kunnan tilannetta. Pitkän ajan talouden pysähtyneisyyden tila (sekulaarinen stagnaatio), valtionosuuksien pienentyminen sekä heikkenevä työllisyystilanne
vaikuttavat kunnan tulokertymään.
Liitteenä nro 1 vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset vuoden
2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden
on noudatettava.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VANHUSNEUVOSTON ANOMUS MÄÄRÄRAHASTA VUODELLE 2015
Khall § 47
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Vanhusneuvosto on kokouksessaan 2.10.2014 ehdottanut varattavaksi 2 000 € vuoden 2015 talousarvioon vanhusneuvoston määrärahaksi.
Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämän ns. vanhuspalvelulain lain mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä
palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Vanhusneuvosto voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kunnan eri toimielimille, mutta sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa. Näin ollen vanhusneuvoston kulut ovat käytännössä neuvoston kokous- ja km-korvauksia. Vuonna 2014 vanhusneuvosto kokoontui yhden kerran.
Vanhusneuvostolla ei kunnan kirjanpidossa ole omaa kustannuspaikkaa vaan sen kulut sisältyvät kunnanhallituksen kustannuspaikkaan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vanhusneuvostolle ei varata
erikseen määrärahaa. Mikäli vanhusneuvostolle ilmenee jokin normaaleista kokouskuluista poikkeava rahantarve, neuvoston tulee tehdä siitä ehdotus kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNTARAKENNESELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN KANSSA
Khall § 48
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin

Evijärven valtuusto päätti 25.11.2013 kokouksessaan tehdä kuntarakenneselvityksen
Pietarsaaren seudun kuntien kanssa. Mukana olevat kunnat Evijärven lisäksi ovat:
Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Pietarsaari sekä Uusikaarlepyy.
Kuntarakenneselvitys on päässyt siihen pisteeseen, että Perlacon Oy:n tekemä taloudellinen selvitys, liite nro 2, on valmis, työryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi ja
niistä on tehty kooste, liite nro 3. Myös yhdistymissopimus, liite nro 4, on valmis. Kuntia velvoittavan selvitystyön vähimmäisraja on saavutettu. Selvityksen aikana kunnat
päätyivät siihen, että uuden kunnan ylin hallinto sijaitsee Pietarsaaren kaupungissa,
Evijärvellä säilyy niin lukio kuin myös terveysasema. Siten Evijärven valtuuston kuntaliitosselvitykselle asettamat reunaehdot täyttyvät. Kunkin nykyisen kunnan alueella
tulee olla vähintään 10 henkilökuntaan kuuluvaa, kun esimerkiksi Evijärven keskushallinnossa on hallintohenkilökuntaa yhteensä 9 henkilöä.
Taloudellinen selvitys osoittaa merkittävää veronkorotuspainetta siinä tilanteessa, että Evijärven kunta jatkaa itsenäisenä kuntana. Kyseisessä selvityksessä on huomioitu
myös valtionosuusuudistuksen vaikutus. Selvityksen lopputulemana on mm. se, että
veronkorotuspaine on merkittävästi pienempi siinä tapauksessa, että kaikki kunnat
yhdistyvät. Taloudellisessa selvityksessä ei tarkasteltu niitä vaihtoehtoja, joissa vain
osa kunnista tekisivät kuntaliitoksen ja miten niissä vaihtoehdoissa veronkorotuspaine kehittyisi.
Kunnilla on mahdollisuus jatkaa selvitystyötä tai lopettaa selvitystyön tekemisen. Näin
ollen Kuntarakenneselvityksen ohjausryhmä pyytää kuntien valtuustoja ottamaan
kantaa yhdistymissopimukseen seuraavasti:
1) Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen
2) Valtuusto hylkää yhdistymissopimuksen
3) Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen siten, että se on pohjana jatkoneuvotteluille, joiden tavoitteena on kuntaliitos.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:
1. toteaa kuntaliitosselvityksen osoittavan, että A) valtuuston asettamat reunaehdot
ovat yhdistymissopimuksessa täyttyneet, B) yhdistymissopimuksen mukaan Evijärvelle jäisi merkittävä määrä työntekijöitä ja C) taloudellisen selvityksen mukaan
itsenäisenä kuntana Evijärvellä olisi selkeästi korkeampi veronkorotuspaine,
2. toteaa myös, että ehdollinen hyväksyminen ei johda kuntaliitokseen, jos valtuusto
ei ole tyytyväinen jatkoneuvotteluiden lopputulemaan
3. ehdottaa siksi valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen siten,
että se on pohjana jatkoneuvotteluille, joiden tavoitteena on kuntaliitos (vaihtoehto
3).

Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti ehdotti, että Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle:
1.Valtuusto merkitsee loppuraportin tiedokseen ja toteaa, että loppuraportti vastaa
kuntarakennelain 1 a luvun 4 b pykälän tarkoittamaa selvitysvelvollisuutta.
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2. Rajanaapurikuntien jättäytyessä pois jatkoselvityksestä, myöskään Evijärvi ei ole
mukana jatkoneuvotteluissa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hylkää loppuraportin yhteydessä olevan yhdistymissopimuksen.
Ilmari Sulkakoski, Jari Anttikoski ja Markus Kattilakoski kannattivat kunnanjohtajan
ehdotusta.
Pertti Vesala, Niina Alatalo, Marja-Leena Kultalahti, Pentti Kultalahti kannattivat Terhi
Kultalahden ehdotusta.
Noora Kangastupa ehdotti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle
1. valtuusto merkitsee loppuraportin tiedokseen
2. valtuusto hylkää yhdistysmissopimuksen, koska rajanaapurikunnat eivät ole enää
mukana jatkoselvityksessä, mutta valtuusto voi halutessaan jatkaa kuntaliitosselvityksen tekemistä mukana olevien kolmen kunnan kesken,
3. valtuusto alkaa suunnitella kuntastrategiaa päämääränä itsenäisenä kuntana pysyminen.
Markus Kattilakoski ehdotti Ilmari Sulkakosken ja Niina Alatalon kannattamana, että
asia jätetään pöydälle jatkoselvityksiä varten.
Puheenjohtaja tiedusteli hyväksyvätkö kaikki asian pöydälle jättämisen. Vastustavia
puheenvuoroja ei käytetty.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkoselvityksiä varten.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN NOORA KANGASTUVALLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 49
2.2.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Noora Kangastupa pyytää eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä muiden luottamustoimien vuoksi.
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 Noora Kangastuvalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Noora Kangastupa poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 63

JÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
Khall § 50
2.2.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Noora Kangastupa on pyytänyt 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 Noora Kangastuvan tilalle uuden jäsenen 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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KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN
HYVÄKSYMINEN
Khall § 51
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanvaltuusto on 16.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015. Hallintosäännön 55 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain.
Liitteenä nro 6 kunnanhallituksen vuoden 2015 käyttösuunnitelma.
Kunnanjohtajan ehdotus. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 6 mukaisen kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2015.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
Khall § 52
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat avustusanomukset vuodelle 2015:
-

Evijärven 4-H yhdistys Ry. 18.000 €.
Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry 50 €

Vuoden 2015 talousarviossa on jaettaviin avustuksiin varattu 18.000 euroa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Evijärven 4-H yhdistykselle avustusta vuodelle 2015 16.000 euroa ja
2. hylätä Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry:n avustushakemuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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POHJOIS-SUOMEN TURKISELÄINTENKASVATTAJAT RY:N ESITYS TURKISALAN
NEUVONNAN TURVAAMISEKSI ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLA 1-6/2015
Khall § 53
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajat Ry (ProFur) esittää henkilön palkkaamista ajalle 1.1 - 30.6.2015 kehittämään alueen turkisalan tilannetta ja neuvontaa (liite
7). Kyseisen henkilön työ koostuisi pääasiassa seuraavista osa-alueista: Koulutustapahtumien järjestäminen, ympäristölupa-asioiden ja investointitukihakemusten tiedottaminen ja lupa- ja rahoitushakemusten täyttö, - turkisalan sertifiointikäynnit tiloilla, tiedottaminen alan ajankohtaisista asioista sekä uuden turkisalan hankkeen valmistelu, joka alkaisi syksyllä 2015. ProFurin mukaan toimintaa järjestettäisiin tasapuolisesti koko alueella ja kaikille alueella toimiville tiloille. EU:n uusi ohjelmakausi
on käynnistysvaiheessa ja seuraavat hankkeet saadaan alkamaan aikaisintaan kesällä 2015. Hankevetäjä on onnistunut työssään erinomaisesti ja hänen työpanostaan tarvittaisiin jatkossakin.
ProFur jakaa 30.000 euron arvioidun kustannuksen kahteen pääryhmään. Alueen
kunnille tulisi 22.700 euroa maksettavaksi. Toisessa ryhmässä olisivat yhdistykset,
joiden osuudeksi arvioidaan tulevan 7.300 euroa.
ProFurin antamien tietojen mukaan kauden 2012/2013 aikana kunnissa toimivien
turkistarhaajien saamat myyntitulot - Saga Furs Oyj:n kautta myytyjen nahkojan turkistulomäärää käyttäen - jakaantuivat seuraavasti: Alajärvi 11 %, Lappajärvi 26 %,
Evijärvi 24 % sekä Kauhava 39 %.
Erittäin usein hankerahoitus jaetaan kuntien asukasmäärän mukaan, jolloin Evijärven osuus olisi pienin. Jos toiminnan järjestäminen on tasapuolista koko alueella,
yksi motivoitavissa oleva kustannusten jakotapa olisi jakaa se tasaisesti kunkin
kunnan välillä.
ProFur ehdottaa Evijärven osuudeksi 7.037 euroa, joka vastaa rahoitussuunnitelmassa 31 % kunnilta tulevasta kulusta. Lappajärvi, joka on A) väestöltään Evijärveä
suurempi ja B) jonka alueelta saatu tulo oli kaudella 2012/2013 ProFurin antaman
tiedon mukaan Evijärveä 2 % - yksikköä suurempi, maksaisi selkeästi vähemmän
kuin Evijärvi. Lappajärven osuus olisi 22 % kunnille tulevasta kulusta ja Evijärven
osuus olisi 31 %. Kauhavan osuus kuluista olisi 36 % vaikka kauden 2012/2013 tuloista sen osuus oli 39 %.
Lappajärven hallitus on 19.1.2015 (liite 8) pitämässään kokouksessa päättänyt osallistua esitetyllä 22 %:n osuudella palkkakustannuksiin edellyttäen, että muutkin kunnat osallistuvat pyydetyillä osuuksilla.
Evijärvelle turkistarhaus on merkittävä verotulolähde ja se on kunnalle klusterina
merkittävä työllistäjä. Siksi Evijärven kunnan kannalta turkistarhausklusterin elinvoimaisuuden lisääminen on tärkeätä. Näin ollen kunnan on tärkeätä olla mukana
turkistarhausklusterin hyödyllisissä hankkeissa, joissa kustannukset ovat oikeudenmukaisesti jaettu.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu
henkilön palkkakustannuksiin ajalla 1.1 - 30.6.2015 ProFur ry:n ehdotuksen mukaisesti 31 % kuntaosuudella (enintään 7037 euroa).
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kuntaosuuksien laskentaperusteet eivät lisää kunnanhallituksen luottamusta ProFur ry:tä kohtaan, koska jakoperusteet eivät ole tasapuoliset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VALTUUSTON 20.1.2015 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 54
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 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 täytän-töön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston 20.1.2015
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

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.2.2015

Sivu 69

LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN LÄMPÖNELIÖT OY:N KANSSA
Khall § 55
2.2.2015

Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärven kunta ja Lämpöneliöt Oy ovat 17.12.2012 sopineet kunnanhallituksen päätöksellä 44§ 12.3.2012 lämmöntoimitussopimuksen kunnan omistamaan kiinteistöön
osoitteessa Kärritie 2, 62500 Evijärvi.
Sopimuksen mukaisesti Lämpöneliöt Oy toimittaa kunnan omistamaan kiinteistöön
kaukolämpöä.
Evijärven kunta on myynyt osoitteessa Kärritie 2 olevan Iso-halli nimisen kiinteistön
LSM-YHTIÖT OY:lle 31.3.2014. Lämmöntoimitussopimusta ei kauppakirjalla siirretä
automaattisesti LSM-YHTIÖT OY:lle.
Evijärven kunta ei enää omista Kärritie 2:ssa sijaitsevaa teollisuushallia, joten kunnan
olisi syytä irtisanoa lämmöntoimitussopimus Lämpöneliöt Oy:n kanssa.
Sopimuksen mukaisesti lämmöntoimitussopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin
kuuden kuukauden (6KK) irtisanomisajalla. Irtisanomisaikaa aletaan laskemaan kirjallista irtisanomisilmoitusta seuraavasta kuukaudesta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Lämpöneliöt Oy:n kanssa tehdyn lämmöntoimitussopimuksen Kärritie 2, 62500 Evijärvi sijaitsevaan teollisuushalliin koska Evijärven kunta ei enää omista kyseistä teollisuushallia. Irtisanomisilmoitus annetaan heti, kuuden kuukauden (6kk) irtisanomisaika alkaa 1.3.2015 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Terhi Kultalahti poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi, hänen läheisensä on
Lämpöneliöt Oy:n osakas.
Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi Ilmari Sulkakoski.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 56
2.2.2015

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 1
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 17
Kunnaninsinööri: 2
Päätökset §:t
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ILMOITUSASIAT
Khall § 57
2.2.2015

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Verohallinnon päätös 3.11.2014 Etelä-Pohjanmaan, Jokilaaksojen, KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan verotoimistojen yhdistämisestä LänsiSuomen verotoimistoksi 1.1.2016.
2. Kauhavan kaupunki, ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 15.12.2014 §
98: Kuntaliitosneuvotteluiden aloittaminen Evijärven kunnan kanssa.
3. Etelä-Pohjanmaan liitto: Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 16.12.2014.
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta
18.12.2014 § 213: Sisäilmatyöryhmän perustaminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiseen ja edustajien nimeäminen.
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Yhtymähallituksen pöytäkirja 18.12.2014.
6. Valtiovarainministeriö 31.12.2014: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2015
7. Järvinet Oy: Tiedote 1/2015.
8. LC- Evijärvi 9.1.2015: Nuorten työllistämisasiat Evijärven 4H:ssa 20142015.
9. Ely-keskus 15.1.2015: Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi.
10. Maanmittauslaitos, ilmoitus toimitusnumero 2014-484829 toimituksen
merkitseminen kiinteistörekisteriin.
11. Opetushallitus 20.1.2015: Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.12.2014 valtionosuuksien tarkistuspäätös vuodelle 2014: Evijärven kunnalle maksetaan lisää 29.273 €.
12. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky: Hallituksen pöytäkirja 26.1.2015.
13. Ely-keskus 21.1.2015: Tiedotteet 2015/ Työryhmä arvioi Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palvelurakenteen ja toimipaikkaverkon (EteläPohjanmaan ELY-keskus).
14. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl.
15. Jory-muistiot
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOTE –JÄRJESTÄMISLAIN MUKAISEN TUOTTAJAORGANISAATION VALMISTELUN OHJAUSRYHMÄÄN
Khall § 58
2.2.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Etelä-Pohjanmaan liiton Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaan hankkeen ohjausryhmä käsitteli kokouksessa 17.12.2014 Sote- järjestämislakiesityksen mukaisen tuottamisorganisaation valmistelun jatkoa.
Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti Sote- järjestämislakiesityksen mukaisen tuottamisorganisaation valmistelu jatkuu kuntavetoisena siten, että valmisteluprojekti sijoittuu Seinäjoen kaupungin organisaatioon. Projektille asetetaan ohjausryhmä, joka
tehdyn päätöksen mukaan muodostuu seuraavasti:
”Valmistelua ohjaamaan nimetään ohjausryhmä, jonka kokoonpano muodostetaan
seuraavasti:
1.
Jokainen maakunnan kunta nimeää 2 (Seinäjoki 3) luottamushenkilöedustajaa
sekä kunnan-/kaupunginjohtajan ohjausryhmään. Kuntajohtajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus.
2.
Etelä-Pohjanmaan liitto ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä nimeävät yhden (1) edustajan ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
3.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä nimeää kaksi (2) edustajaa
ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
4.
Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö Aksila ja sosiaalialan osaamiskeskus
Sonet Botnia nimeävät kumpikin yhden (1) asiantuntijajäsenen ohjausryhmään.
Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
5.
Henkilöstöjärjestöt nimeävät kolme (3) edustajaa ohjausryhmään. Edustajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
6.
Työvaliokunnan jäsenillä on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin.
Ohjausryhmä nimeää keskuudestaan kolmihenkisen puheenjohtajiston, jossa on
mandaatit Seinäjoen kaupungilla, maakunnan muilla kunnilla sekä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirillä.”
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmään edustajikseen
kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä kunnanjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEEN
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI 1.3.2015 ALKAEN SEKÄ LAUSUNTO AB EKOROSK
OY:N EHDOTUKSEEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEEN KOTITALOUSJÄTTEEN KERÄYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISEKSI
Khall § 59
2.2.2015

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola
Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset 1.3.2015 alkaen
Pohjanmaan jätelautakunta uudistaa kunnalliset jätehuoltomääräykset Kuntaliiton
vuonna 2014 laatiman mallin mukaisesti. Nykyiset jätehuoltomääräykset perustuvat
Kuntaliiton vuonna 1994 laatimaan malliin. uudistuksella halutaan antaa kuntalaisille
jätehuoltomääräykset, jotka ovat tarkoitukseltaan selkeämmät sekä ajankohtaisemmat suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön. Tavoite on, että uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.3.2015.
Lausunnolla olevat uudistetut jätehuoltomääräykset on jaettu 1. Yleiseen osaan ja
osaan 2., mikä käsittää varsinaiset määräykset nykyisten kotitalousjätteen keräys- ja
käsittelyjärjestelmän mukaisesti.
Osassa 2 olevat jätteiden käsittelymääräykset sisältävät voimassa oleviin määräyksiin nähden kaksi uutta asiakkaita koskevaa määrästä muutoin määräykset eivät sisällöllisesti poikkea voimassa olevista määräyksistä.
§ 25 Tyhjennysvälit
Tässä pykälässä on todettu, että Pohjanmaan jätelautakunta voi myöntää yhden tai
kahden henkilön kotitalouksille kahdeksan viikon tyhjennysvälin. Voimassa olevissa
määräyksissä tyhjennysväli voidaan myöntää vain yhden hengen talouksia.
§ 36 Lietteiden omatoiminen käsittely
Pykälän mukaan omassa asumisessa syntyvä liete voidaan kalkkistabiloinnin jälkeen
levittää omalle pellolle. Lisäksi jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistön tai muulla lähellä sijaitsevalla, enintään neljällä kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa kalkkistabiloinnin jälkeen.
Voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä lietteen saa levittää pellolle, mikäli maatalouskiinteistö ja asunnon haltija on yksi ja sama sekä maataloutta harjoittava.
Omatoimiselle lietteen käsittelylle tulee tehdä ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnalle.
Ab Ekorosk Oy:n ehdotus Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen kotitalousjätteen keräysjärjestelmän muuttamiseksi
Ekorsok Oy:n hallitus (9.9.2014) on ehdottanut Pohjanmaan jätelautakunnalle, että
jätelautakunta tekee periaatepäätöksen muuttaa kiinteistöjen kotitalousjätteen keräystä ja käsittelyä ns. 2-astiajärjestelmän mukaisesti. 2-astia järjestelmällä tarkoitetaan, että bio- ja energiajäte kerätään kiinteistöillä eri säiliöihin ja jakeet kuljetetaan
erotettuna käsittelyä varten, joko kaksilokeroisella jäteautolla yhdellä noutokerralla tai
tavanomaisella jäteautoilla erillisillä noutokerroilla.
Ekoroskin ehdotus keräysjärjestelmän muuttamiseksi perustuu FCG suunnittelu ja
tekniikka oy:n selvitykseen eri vaihtoehdoista käsitellä biojätettä tulevaisuudessa.
Selvityksen mukaan taustalla on tarve uusia nykyistä kotitalousjätteen optista käsittelyä, joka ei täytä laatuvaatimuksia. Mikäli ei haluta siirtyä energia- ja biojätteen erilliskeräykseen on suosituksena vaihtoehto, että optista lajittelua peruskorjataan, biojäte
esikäsitellään oman toimintana ja biojätteen mädätys ostopalveluna.
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Esityslistan mukana jaetaan Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset 1.3.2015 alkaen sekä Ab Ekorosk Oy:n ehdotus Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen kotitalousjätteen keräysjärjestelmän muuttamiseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että sillä ei ole
huomautettavaa 1.3.2015 alkaen voimaan tulevista uusista jätehuoltomääräyksistä.
Määräykset on päivitetty vastaamaan nykyistä jätelainsäädäntöä.
Kunnanhallituksen mielestä asumisjätteiden keräilyssä siirtyminen ns. 2-astia järjestelmään on perusteltua Ekorosk Oy:n teetättämän konsulttiselvityksen mukaisesti.
Siirtyminen tulee kuitenkin tehdä kuntalaisille ja asiakkaille mahdollisimman helpoksi
ja vähin kustannuksin. Uuteen keräysjärjestelmään siirtymisestä tulee tiedottaa asiakkaita hyvissä ajoin ennen muutosta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola puh. (06) 2412 5616, sähköposti: etunimi.sukunimi@lappajarvi.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

48 – 50, 54, 56-59

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

23 – 47, 51 – 53, 55

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

23 – 47, 51 – 53, 55

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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