EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 2.6.2015

PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015

KOKOUSAIKA

2.6.2015 klo 17.03 – 17.49

KOKOUSPAIKKA
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
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Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja
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Petteri Laukkonen, valtuuston II varapuheenjohtaja

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin

ASIAT
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

§§ 114-116
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ilmari Sulkakoski ja Pertti Vesala

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS
Terhi Kultalahti
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Marjaana Hinkka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 2. päivänä kesäkuuta 2015

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Ilmari Sulkakoski
Pertti Vesala
Evijärven kunnanvirastossa 4.6.2015 klo 10.00 – 14.00

Marjaana Hinkka
pöytäkirjanpitäjä
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KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN
Khall § 114
2.6.2015
Marjaana Hinkka on 27.4.2015 aloittanut kunnanjohtajan päätöksellä § 18 hallintosihteerin toimessa. Hallintosihteerin tehtäviin kuuluu mm. kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimiminen.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Marjaana Hinkan
kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi 2.6.2015 alkaen. Varahenkilönä
toimii Päivi Lappinen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN KUNNANJOHTAJA SABAH SAMALETDINILLE
Khall § 115
2.6.2015
Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin on irtisanoutunut 1.6.2015 päivätyllä kirjeellään
kunnanjohtajan virasta 1.8.2015 alkaen toiseen virkaan siirtymisen johdosta.
Hallintosäännön 52 § 1. momentin mukaan kunnanhallitus myöntää eron kunnanjohtajalle.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää eron Sabah Samaletdinille kunnanjohtajan virasta 1.8.2015 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
Khall § 116
2.6.2015
Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin on sanoutunut irti kunnanjohtajan virasta 1.8.2015
alkaen.
Hallintosäännön 47 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan,
julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan
viran haettavaksi 18.6.15 klo 12 mennessä.
Hakuilmoitus kokonaisuudessa julkaistaan kunnan ilmoitustaulun, kotisivujen ja työvoimahallinnon internetsivujen lisäksi 7.6 ilmestyvässä Ilkassa, Pohjalaisessa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi ilmoitetaan Kauppalehdessä ja Kuntalehdessä 11.6.
Kunnanhallituksen kokouksessa 22.6 valitaan kunnanjohtajan virkaan hakeneista
haastatteluun kutsuttavat. Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään viikolla 27.
Keskustelun kuluessa sivistystoimenjohtaja muutti ehdotustaan.
Sivistystoimenjohtajan muutettu ehdotus: Hakuilmoitus kokonaisuudessa julkaistaan kunnan ilmoitustaulun, kotisivujen ja työvoimahallinnon internetsivujen lisäksi 7.6
ilmestyvässä Ilkassa ja Pohjalaisessa. Ilmoituksen lyhennetty versio julkaistaan 5.6
ilmestyvässä Maaseudun tulevaisuudessa. Lisäksi ilmoitetaan Kauppalehdessä ja
Kuntalehdessä 11.6.
Päätös: Sivistystoimenjohtajan muutettu 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: 114,

115, 116

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

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:

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

Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.
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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