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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 1
20.1.2015

Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään
neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 58 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle 13.1.2015 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 14.1.2015.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 13.1.2015.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.
Päätös: : Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltainen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 2
20.1.2015

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilmari Sulkakoski ja Pertti Vesala.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilmari Sulkakoski ja Pertti Vesala.
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VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN
Khall § 3
12.1.2015

Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.
Valtuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Evijärven valtuuston päätöksen 4 § 21.1.2013 mukaisesti puheenjohtajien toimikausi
on kaksi vuotta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kuntalain 12 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Valt § 3
20.1.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että valtuuston puheenjohtajaksi valitaan Juha Alkio,
I varapuheenjohtajaksi Aapo Kirsilä ja II varapuheenjohtajaksi Petteri Laukkonen
Päätös: Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Alkio, I varapuheenjohtajaksi Aapo Kirsilä ja II varapuheenjohtajaksi Petteri Laukkonen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2015 – 2016
Khall § 4
12.1.2015

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

kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2.

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

3.

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätön palveluksessa olevia henkilöitä.”
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee vuosille 2015–2016
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1.

kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että
2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______
Valt § 4
20.1.2015

Valtuutettu Mikko Saarijärvi ehdotti, että kunnanhallitukseen toimikaudeksi 2015-16
valitaan Terhi Kultalahti ja hänen varajäsenekseen Juha Niemissalo, Ilmari Sulkakoski ja hänen varajäsenekseen Heidi Joensuu, Marja Leena Kultalahti ja hänen varajäsenekseen Kari Talvitie, Niina Alatalo ja hänen varajäsenekseen Martti Ylitalo,
Jukka Kuusela ja hänen varajäsenekseen Pentti Kultalahti, Noora Kangastupa ja hänen varajäsenekseen Irja Kujala, Pertti Vesala ja hänen varajäsenekseen Pekka
Hinkka.
Valtuutettu Susanna Välikangas ehdotti, että kunnanhallitukseen valitaan Jari Anttikoski ja hänen varajäsenekseen Susanna Välikangas.
Valtuutettu Karoliina Sulkakoski ehdotti, että kunnanhallitukseen valitaan Markus Kattilakoski ja hänen varajäsenekseen Karoliina Sulkakoski.
Valtuutettu Mikko Saarijärvi ehdotti, että kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan
Terhi Kultalahti ja I varapuheenjohtajaksi Ilmari Sulkakoski.
Valtuutettu Susanna Välikangas ehdotti, että kunnanhallituksen II varapuheenjohtajaksi valitaan Jari Anttikoski.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen vuosille 2015-2016
seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Terhi Kultalahti
Ilmari Sulkakoski
Marja-Leena Kultalahti
Niina Alatalo
Jukka Kuusela
Noora Kangastupa
Pertti Vesala
Markus Kattilakoski
Jari Anttikoski

Varajäsen
Juha Niemissalo
Heidi Joensuu
Kari Talvitie
Martti Ylitalo
Pentti Kultalahti
Irja Kujala
Pekka Hinkka
Karoliina Sulkakoski
Susanna Välikangas

Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Terhi Kultalahden, I
varapuheenjohtajaksi Ilmari Sulkakosken ja II varapuheenjohtajaksi Jari Anttikosken.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN JUHA KONTTILALLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 5
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Juha Konttila pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Konttila on myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Juha Konttilalle sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Valt § 5
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN MIKKO PAALASELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 6
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen pyytää eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista
syistä.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Mikko Paalaselle sivistyslautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Valt § 6
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ERON MYÖNTÄMINEN AAPO KIRSILÄLLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
Khall § 7
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Aapon Kirsilä pyytää eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä muiden työllistävien
luottamustehtävien johdosta.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita ovat ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävissä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava
luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Aapo Kirsilälle teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Valt § 7
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

9

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 20.1.2015

Sivu

10

KAHDEN JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
Khall § 8
12.1.2015

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

Valt § 8
20.1.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että Juha Niemissalo valitaan sivistyslautakuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuutettu Jari Anttikoski ehdotti, että Susanna Välikangas valitaan sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Niemissalon ja Susanna Välikankaan.

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

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

Valt § 9
20.1.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan
nykyinen varapuheenjohtaja Jyrki Järvinen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Latukka.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Jyrki
Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Erkki Latukan.

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

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Jari Anttikoski pyytää eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä muiden työllistävien
luottamustehtävien johdosta.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita ovat ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävissä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava
luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Jari Anttikoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______
Valt § 10
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi
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JÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
Khall § 11
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Aapo Kirsilä ja Jari Anttikoski ovat pyytäneet eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 39 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan Aapo Kirsilän ja Jari Anttikosken tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Valt § 11
20.1.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että Seppo Haapasuo valitaan tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuutettu Susanna Välikangas ehdotti, että Seppo Bergbacka valitaan tekniseen
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Seppo Haapasuon ja Seppo Bergbackan.

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

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen pyytää eroa kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Luottamushenkilö voi kieltäytyä luottamustoimesta tai erota siitä ehdottomilla kieltäytymisperusteilla, joita on ikä ja aiempi toimiminen luottamustehtävässä. Luottamustoimesta voi myös kieltäytyä muusta pätevästä syystä, joka vaikeuttaa luottamustoimen
hoitamista. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää eron Mikko Paalaselle kuntayhtyä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen
jäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Valt § 12
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEEN JÄLJELLÄ OLEVALLE TOIMIKAUDELLE
Khall § 13
12.1.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Mikko Paalanen on pyytänyt eroa kuntayhtyä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan
jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee
kahdeksan jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kaksi jäsentä kumpikin.
Kuntalain 39 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 82 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka on
vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäsenen Mikko Paalasen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______
Valt § 13
20.1.2015

Valtuutettu Susanna Välikangas ehdotti, että Jari Anttikoski valitaan kuntayhtymä
Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jari Anttikosken.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS
Khall § 2
12.1.2015

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

Valt § 14
20.1.2015

Päätös: Hyväksyttiin yksimeilisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNALLISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISKUSTANNUSTEN SELVITTÄMINEN
KAUHAVAN KAUPUNGIN KANSSA
Khall § 19
12.1.2015

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

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ehdotukseen lisätään, että
Kauhavan kaupungin kanssa ei aloiteta kuntaliitosselvitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
_______
Valt § 15
20.1.2015

Valtuutettu Markus Kattilakoski ehdotti Karoliina Sulkakosken kannattamana, että valtuusto päättää, että kuntaliitosneuvotteluita ei aloiteta Kauhavan kaupungin kanssa,

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 20.1.2015

Sivu

18

mutta mahdollisimman nopeasti selvitetään kunnallisten palveluiden järjestämiskustannukset nykytilassa ja miten mahdollinen kuntaliitos vaikuttaisi niihin.
Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti 15 minuutin neuvottelutaukoa. Neuvottelutauko pidettiin klo 19.56 – 20.10.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI . Äänestys-esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Jokela, Järvinen, Kultalahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä, SaariJärvi, Sulkakoski I., Vesala, Välikangas,
Haapasuo, Sulkakoski M., Forsbacka, Bergbacka), kolme EI-ääntä (Kattilakoski, Sulkakoski K., Vertanen) ja kaksi TYHJÄÄ- ääntä ( Konttila, Alkio).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että äänin 16 – 3 (kaksi tyhjää-ääntä) valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1, 2
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 3 - 15

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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