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Mikko Saarijärvi
x
Karoliina Sulkakoski
Ilmari Sulkakoski
x
Lasse Vertanen
x
Pertti Vesala
Susanna Välikangas
x
Keijo Forsbacka varavalt. x
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Sabah Samaletdin, kunnanjohtaja
Marjaana Hinkka, pöytäkirjanpitäjä
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja
Tuomo Saari, kunnaninsinööri
Anna-Kaisa Pusa, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja, § 29 klo 19.48 –
20.32 .

Seija Peitso, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousjohtaja, § 29 klo 19.48 –
20.32.

Kati Mäkelä, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palvelujohtaja, § 29
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ASIAT
§:t 23 - 35
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Juha Alkio
Marjaana Hinkka
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 24. päivänä kesäkuuta 2015

Niina Alatalo
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Jari Anttikoski

Evijärven kunnanvirastossa 24. päivänä kesäkuuta 2015
klo 9 – 15

Marjaana Hinkka
pöytäkirjanpitäjä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 23
22.6.2015

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 16.6.2015 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 17.6.2015.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.6.2015.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltainen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 24
22.6.2015

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuutettu Mikko Saarijärvi ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Niina Alatalo
ja Jari Anttikoski.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Alatalo ja Jari Anttikoski.
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SELVITYS EVIJÄRVEN JA KAUHAVAN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Khall § 107
18.5.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunnanhallitus päätti tilata 9.3.2015 § 67 yhdessä Kauhavan kaupungin
kanssa Perlacon Oy:ltä arvion taloudellisesta kehityksestä. Selvityksen tavoitteena on
toimia taustamateriaalina. Perlacon selvitti erikseen kummankin kunnan veropaineen
ja miten veropaine kehittyisi siinä tilanteessa, että kunnat olisivat yhdessä. Painelaskelmassa kuntien yhteenlaskettu väestömäärä vuonna 2020 on 18.835 kuntalaista ja
2017 väestömäärä on 314 suurempi. Vuosien 2013 ja 2040 yhteisen väestökehityksen arvioidaan olevan 0-6 ikäryhmässä 191 lasta, 7-16 vuotiaiden joukossa väheneminen olisi 410 nuorta ja 20-64 ikäryhmä pienenisi 2.227 kuntalaisella. Sen sijaan yli
84 vuotiaiden määrä kasvaisi 689 henkilöllä. Selvityksen palvelurakenteen taustaoletuksena on mm. se, että Evijärven mediaani-ikä on nyt korkeampi, mutta jatkossa
Kauhavalla se on korkeampi.
Jos Evijärven kunnallisvero pidetään painelaskelmassa nykyisellään sekä toimintakate kehittyy trendin mukaisesti, kumulatiivinen ylijäämä asukasta kohden on painelaskelmassa 614 euroa vuonna 2020. Kumulatiivisen ylijäämän väheneminen on voimakasta vuosina 2019 ja 2020. Kyseisen toimintakatteen kehitys vaatisi sen, että Evijärven taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kehittämissuunnitelmat investointeineen tulisi voimakkaasti rajoituttua.
Jos Kauhavan kunnallisvero pidetään painelaskelmassa nykyisellään sekä toimintakate kehittyy trendin mukaisesti, kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on painelaskelmassa 2.150 euroa vuonna 2020. Alijäämä olisi jo vuonna 2019 kriisikuntakriteerin täyttävä. Yhdistelmänä kriisikunta -kriteeristö ei laukeaisi vuonna 2020, vaan
se laukeaisi painelaskelmassa vasta 2021. Näin ollen Kauhava voisi pitkittää, laskelman oletukset huomioiden, kriisikunnaksi tulemista kahdella vuodella jos Evijärvi liittyy siihen.
Painelaskelman kunnallisveron verotasapaino ilman mahdollista yhdistymisavustusta
on vuodelle 2020 yhdistelmälle 26,25 %. Kauhavalle vastaava verotusprosentti olisi
26,75 % ja Evijärvelle 24,00 %. Jotta verotus ei kohoaisi näin, Perlaconin laskelmissa
Evijärven tasapainotustarve on 0,9 milj. euroa ja Kauhavalla 11,1 milj. euroa. Sopeutustarve on laskettu trendiin perustuvilla toimintakatteiden kasvukertoimilla. Selvitys
on liitteenä nro 2.
Perlacon Oy:n mukaan: ”vuoden 2014 aikana erityisesti Evijärven kokonaistalous on
vahvistunut, sen verorahoitukseen kohdistuva alenemaodotus ei ole niin suuri kuin
Kauhavalla ja Evijärvi on tehnyt taloudessaan todellisen tasosiirtymän sopeutuksessa
– tämä on Kauhavalla edessä. Kuntaliitostilanteessa Evijärven vahvistunut talous antaisi uudelle kunnalle hiukan lisää sopeutusaikaa – erityisesti siksi, että Kauhavan
osan hallittu sopeutuminen vaatii aikaa”.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja antaa
sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
Valt § 25
22.6.2015

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EVIJÄRVEN, KAUHAVAN JA LAPPAJÄRVEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN VUOSILLE 2014-2017 PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 86
27.4.2015

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 24.6.2014 § 14 Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Hyvä Elämä Tässä (HET) vuosille
2014-2017. Lasten ja nuorten palvelujen monialainen palveluverkosto on päivittänyt
suunnitelmaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain muutoksista johtuen
sekä varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen vuoksi.
Päivitetyt kohdat:
-

-

-

Sivulla 18 varhaiskasvatuksen tilanne 1.8.2015 alkaen, jolloin varhaiskasvatus
siirtyi Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi. Tekstiin on päivitetty myös alueen nykyinen palvelurakenne: 10 päiväkotia, 6 ryhmäperhepäiväkotia ja noin 75 perhepäivähoitajaa.
Perusopetuslain muutoksen 1.1.2015 mukaan esiopetus muuttui velvoittavaksi.
Sivulla 22 on tähän lakimuutokseen liittyvä täsmennys: Esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki lapset oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (6-vuotiaat).
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tuli voimaan 1.8.2014. Laki kattaa oppilas- ja
opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen saakka.
Opiskeluhuollon tukitoimien kuvaus on päivitetty HET-suunnitelmaan sivistystoimen palvelujen jälkeen sivuilla 22-26 lain edellyttämässä laajuudessa.

Liitteenä päivitetty HET – Hyvä Elämä Tässä II vuosille 2014-2017, liite nro 1.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy
Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2014 – 2017 päivityksen liitteen no 1 mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Valt § 26
22.6.2015

Liitteenä päivitetty HET – Hyvä Elämä Tässä II vuosille 2014-2017, liite nro 1.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen puh. (06) 2412 3210, sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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NIMILISTA PERUSKOULUTASON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA
Khall § 68
9.3.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kunnanhallitukselle luovutettiin 16.2.2015 adressi peruskoulutason opetuksen säilyttämisen puolesta. Nimilistan teksti oli seuraava: ”Me evijärveläiset haluamme, että
peruskoulutason opetus säilyy Evijärvellä, mahdollisesta tulevasta kuntaliitoksesta
huolimatta. Tämä ei ole minkäänlainen kannanotto siihen, mihin päin Evijärven tulisi
käynnistää kuntaliitosneuvottelut, vaan ainoastaan siihen, että lapsiamme ei tarvitsisi
kuljettaa kymmenien kilometrien päähän saamaan opetusta. Pyydämme täysi-ikäisiä,
evijärveläisiä asiankannattajia allekirjoittamaan tämän adressin, jotta voimme viedä
äänemme kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustoon.”
Nimien kerääjien antaman tiedon mukaan nimiä kerättiin 12.2.2015 – 16.2.2015 välisenä aikana. Listassa oli, mukaan lukien muilla paikkakunnilla asuvat, 254 kpl nimiä
ja kun Evijärvellä on 2119 kpl yli 18 vuotiaita, listan nimimäärä on noin 12 % koko aikuisväestöstä. Nimien keräämisellä on ollut se tarkoitus, että kunnallispäättäjät huomioivat koulujen merkityksen mahdollisessa kuntaliitoksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi nimilistan ja antaa valtuustolle tiedoksi sekä kiittää kuntalaisia kansalaisaktiivisuudesta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Valt § 27
22.6.2015

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Khall 120 §
15.6.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt henkilöstökertomuksen
2014 kokouksessaan 19.5.2015. Henkilöstökertomus antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla sitä käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa.
Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saavutti toimintavuodeksi asetetut tavoitteet erinomaisesti. Talousarvio alittui oman toiminnan osalta.
Vuona 2014 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 974,85 työntekijää, ilman varhaiskasvatusta 854,42. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat
keskimäärin 19,1 kalenteripäivää. Koulutuspäiviä oli yhteensä 1819. (Henkilöstökertomus, liite nro 3.)
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Kuntayhtymä
kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen 2014 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi
kunnanvaltuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
Valt 28 §
22.6.2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus liitteenä nro 2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Khall 121 §
15.6.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 §:n 7. kohdan mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan päättävät, myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin
tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän 2014 tilinpäätöksen.
Kuntayhtymän toimintakulut olivat vuonna 2014 yhteensä 93,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 99,6. Edellisvuoden 95 miljoonasta
eurosta toimintakulut ovat laskeneet 1,1 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia. Toimintakulut ilman varhaiskasvatusta olivat 89,5 miljoonaa euroa ja talousarvion toteutumaprosentti oli 99,3. Edellisvuodesta toimintakulut ilman varhaiskasvatusta ovat kasvaneet 1,7 miljoonalla eurolla eli 1,9 prosentilla.
Vuonna 2014 kuntayhtymän henkilöstökulut ilman varhaiskasvatusta olivat 36,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,05 prosenttia ja talousarvion toteutumaprosentti oli 98. (Vuonna 2013 henkilöstökulut olivat 42,6 miljoonaa euroa.)
Tilikausien 2013 ja 2014 tulokset eivät ole vertailukelpoisia varhaiskasvatuksen toimintojen organisaatiomuutosten vuoksi. Varhaiskasvatus on siirtynyt 1.8.2014 lähtien
Kauhavan kaupungin toiminnaksi.
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2014 yhteensä 94,4 miljoonaa euroa, 80,9
miljoonaa euroa oli jäsenkuntien maksuosuuksia. Kuntayhtymän vuosikate oli
554.882,28 euroa, kun se edellisenä vuotena oli 680.976,64 euroa ja vuonna 2012 se
oli 1.309.220,20 euroa. Vuosikate on siis heikentynyt merkittävästi. Kuntayhtymän
tilikauden 2014 tulos osoittaa ylijäämää 18.492,67 euroa ja vuonna 2013 se oli
167.819,24 euroa.
Esityslistan mukana jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2014,
jossa on liitteenä tilintarkastuskertomus, yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014.
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Erityisesti ikäihmisten palvelutuotannossa varsinkin Kauhavan osalta on tehty suuria
muutoksia kotipalvelupainotteiseen suuntaan. Kun tämä lisäsi kotipalvelun suoritemäärää Kauhavan osalta odottamattoman paljon, eikä kuntayhtymän koko historian
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käytössä olleet suoritteiden määrään ja hintoihin perustuvat kustannusten jakoperusteet palkinneet tehtyjä muutoksia riittävillä säästöillä, muutettiin kustannusten jakoperusteita jälkikäteen vuoden 2015 puolella. Kuntayhtymän viranhaltijajohdon esityksestä kotipalvelun jakoperusteeksi otettiin yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä. Tämän esityksen yhtymähallitus hyväksyi kauhavalaisten edustajien äänin 8-4. Muuttamalla jakoperusteita pienennettiin Kauhavan kotipalvelun kustannuksia 278.155,61
eurolla, Lappajärven osalta kustannuksia tällä muutoksella lisättiin 204.734,32 euroa.
Menettelyä, jossa kuntien välistä kustannusjakoa muutettiin jälkikäteen, ei voida hyväksyä, ja Lappajärvi ja Evijärvi ovat tehneet omat tilinpäätöksensä aikaisemmin sovittua suoriteperusteista kustannusjakoa noudattaen. Kuntien tilintarkastajat ovat hyväksyneet menettelyn. Tämä johtaa siihen, että Kaksineuvoiselta jää uupumaan rahaa viime vuodelta 278.734,32 euroa.
Perusteluna näin Lappajärven toiminnan oikeutukselle ja samalla kuntayhtymän johdon virheelliselle toiminnalle voidaan esittää seuraavaa:
1. Perussopimuksen 14 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät talousarviot
ja rahoitussopimukset, joissa kerrotaan myös kuntien maksuosuudet ja niiden laskentaperusteet eri toimintoihin. Koska saman sopimuksen 19§:n mukaan valtuustot hyväksyvät myös tilinpäätökset, ei
kuntayhtymähallituksella ole päätösvaltaa kuntien välisen kustannusjaon perusteiden
muuttamisessa, vieläpä jälkikäteen. Jos tämä menettely hyväksyttäisiin, kävisi talouden suunnittelu mahdottomaksi, koska yhden jäsenkunnan päätöksellä voitaisiin
tehdä jopa miljoonaluokan kustannussiirtoja kuntien välillä, ja ilman todellisia perusteita.
2. Esittäessään muutosta kuntien välisten kustannusten jakoperusteisiin kuntayhtymäjohto ei ole riittävällä huolellisuudella perehtynyt sopimuksiin, sovittuihin käytäntöihin eikä edes muutoksen lopputulokseen. Kustannusjaon muutos, jota perusteltiin
kuntien välisellä oikeudenmukaisuudella, johti siihen, että kun vanhalla jakoperusteella Kauhava olisi vuonna 2014 maksanut todellisiin kustannuksiin nähden ylimääräistä 110.528 euroa, Se maksattaa nyt omia kotipalvelun kustannuksiaan Evijärvellä
ja Lappajärvelle noin 168.200 euroa.
3. Suoriteperusteen käyttäminen edellyttäisi kuntayhtymän johdon mukaan yhdenmukaista palvelurakennetta. Tämä perustelu kuulostaa omituiselta, ja tarkoittanee Maijalan palvelujen tuomaa kustannusta kuntayhtymälle. Todellisuudessa on kuitenkin niin,
että nimenomaan väkimäärään perustuvan jakoperusteen käyttäminen edellyttäisi yhdenmukaista palvelurakennetta, eikä sitä missään tapauksessa voi käyttää vain ikäihmisten palvelujen yhdessä osassa. Esimerkiksi Lappajärvellä tehostetussa palveluasumisessa, jonka kustannukset siis maksetaan edelleen suoriteperusteisesti, on
prosentuaalisesti eniten palvelujen piirissä olevia vanhuksia. Nämä vanhukset olisivat
nyt jakamassa myös kotipalvelujen kustannuksia. Eli jos kaikki palveluja saavat lappajärveläisvanhukset olisivat tehostetussa palveluasumisessa, maksettaisiin heidän
kustannuksensa tällä jakomenettelyllä kahteen kertaan.
Kuntayhtymän tilintarkastajat, jotka edustavat samaa yhtiötä, kuin Lappajärven tarkastajat, eivät ole nähneet toiminnassa moitittavaa. Sen sijaan he mainitsevat kertomuksessaan mm, että ´kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti´, ja esittävät vastuuvapauden myöntämistä. Tässä
maininnassa on selvästi moitittavaa, eikä kuntayhtymän voida katsoa toimineen jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti -ainakaan Evijärven.
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Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vain ´kiinnitetään huomiota tapaan, jolla kotihoidon kustannusten jakoperusteet muutettiin jälkikäteen v.
2015 ´. Lautakunta kehottaa myös varovaisuuteen kustannusten jakoperusteita muutettaessa.
Edellä olevan perusteella on pakko todeta, että vastuuvapautta kotipalvelun kustannusjakoa koskevasta toiminnasta ei voida myöntää
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2014 hyväksytään ja vastuuvapaus hallinnolle
myönnetään muilta osin, paitsi kotipalvelun kunnittaisten kustannusten uudelleenjakoa ja siinä tapahtunutta menettelyä koskevalta osalta.
Kuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 hyväksytään muilta osin, paitsi
sen kohdan osalta, joissa väitetään hallinnon toimineen jäsenkuntien valtuustojen
päätösten mukaisesti ja sen kohdan osalta, jossa esitetään vastuuvapauden myöntämistä hallinnolle kaikilta osin. Vastuuvapauden myöntämistä ei hyväksytä kotipalvelun kustannusjaon muuttamista koskevilta osin.
Hyväksytään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilintarkastusyhteisön yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta, päivätty 12.5.2015, paitsi kohdan, että yhtymähallituksen päätös 10.3.2015 § 16 on perussopimuksen mukainen.
Hyväksytään tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 päivätty
12.5.2014. Vastuuvapauden myöntämistä ei hyväksytä kotipalvelun kustannusjaon
muuttamista koskevilta osin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Valt § 29
22.6.2015

Liitteenä nro 3 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
- tilinpäätös vuodelta 2014
- tilintarkastuskertomus, päivätty 12.5.2015
- tilintarkastusyhteisön yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta, päivätty 12.5.2015
- tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014, päivätty 12.5.2015.
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014
Tark. ltk
2.6.2015

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomustaan kokouksissaan 29.4.2015,
21.5.2015 ja 2.6.2015.
Kuntalain 71 §:n 2. momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Kuntalain 71 §:n 3. momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kunnanhallitus, muut
kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Keskeinen arvioinnin kohde on kunnanhallitus, jonka tehtävänä on
johtaa kunnan hallintoa ja joka osana konsernijohtoa vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunnan on tavoitteiden toteutumista koskevassa arvioinnissa otettava kantaa kunnanhallituksen selvitykseen tavoitteiden toteutumisesta.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy Evijärven kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014.
Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja saattaa sen kunnanhallituksen ja lautakuntien tiedoksi toimenpiteitä
varten.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______
Valt § 30
22.6.2015

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 liitteenä nro 4.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 76
30.3.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kun kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on
kunnanhallituksen tehtävä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioiden ja tilinpäätösten kuntakohtaiset kustannusjaot ovat perustuneet suoritemääriin ja niiden hintoihin. Periaatteesta poiketen
kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksessä kotipalvelun kustannukset perustuvat yli
65-vuotiaiden määrään. Evijärven kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittu edelleen
myös kotipalvelun osalta suoritemääriin perustuvana, jolloin eroksi muodostuu
73.422,44 € pienempi kustannus. Tätä summaa ei ole huomioitu menoina kunnan tilinpäätöksessä.
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate on ylijäämäinen 1.523 tuhatta euroa ja tilikauden tulos on 6.140 tuhatta euroa. Taseen ylijäämä on tilikauden lopussa 4.782
tuhatta euroa ja kuntakonsernin ylijäämä on 3.110 tuhatta euroa.
Vuoden 2014 tilinpäätös liitteenä no 1.
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Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2014 ylijäämä 6.140.050,16
euroa jätetään taseen yli-/alijäämätilille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Valt § 31
22.6.2015

Vuoden 2014 tilinpäätös liitteenä nro 5.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014
Tark.ltk § 9
21.5.2015 Kuntalain 75 §:n mukaan tilitarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta
kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä,
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2014 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jättänyt 21.5.2015 päivätyn tilintarkastuskertomuksen (liite nro 1).
Ehdotus: Tarkastuslautakunta
1. antaa liitteenä nro 1 olevan tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
2. ehdottaa valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.
Päätös: Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
Valt § 32
22.6.2015

Tilintarkastuskertomus liitteenä nro 6.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TOIMENPITEET NIIDEN VALTUUSTOALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE
VIELÄ SAATETTU VALTUUSTON TIEDOKSI
Khall § 89
27.4.2015

Valmistelija: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin

Kuntalain 28§:n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Hallintosäännön 63 § koskee kunnan asukkaiden aloitteita ja valtuuston työjärjestyksen 5 § koskee valtuutettujen aloitteita. Niiden mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskeneista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun. Alla olevia valtuustoaloitteita ei ole vielä esitetty valtuustolle.

Vuoden 2014 aikana jätetyt tai kunnanhallituksessa käsitellyt aloitteet:
1) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (10§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa esitetään haettavaksi verotuskuntamuutosta vuosilomalla olevan kunnanjohtaja Seija Teittisen osalta. Aloitteessa myös kysytään
syytä, jos kunta ei hae muutosta.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus toteaa, että Seija Teittisellä ei ole vuokra-asuntoa eikä omistusasuntoa Evijärvellä. Kunnanhallituksen mielestä kansalaisilla on oikeus päättää,
pitävätkö asuinpaikkanaan kuntaa, jossa omistavat asuntonsa vai ei. Kunnanhallitus ei tule käyttämään viranhaltijoiden työaikaa eikä lakitoimistopalveluita hakeakseen kotikunnan muutospäätöstä.
2) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (11§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että kunnanhallituksen jäsenille varataan
oikeus ja mahdollisuus tuoda esille tärkeiksi katsomiaan asioita kunnanhallituksen
kokouksessa eikä vasta kokouksen jälkeen.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen nykykäytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenet voivat vapaasti kokouksen päätyttyä ottaa esille mielestään tärkeitä tai mielenkiintoisia asioita. Selkeä enemmistö hallituksen jäsenistä pitää
käytäntöä hyvänä ja toimivana. Hallituksen jäsenellä on myös mahdollisuus tuoda
asiansa esille ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus voi erityisestä
syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö § 23). Näin ollen hallitus ei muuta hallintosääntöä eikä hallituksen työjärjestystä.
3) Kunnanhallitus käsitteli 13.1.2014 (12§) Markus Kattilakosken 16.12.2013 kirjaaman valtuustoaloitteen, jossa velvoitetaan kunnanhallitusta kirjallisesti selvittämään miksi kunnanhallituksen pykälä 259 on julistettu salaiseksi.
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Tehdyt toimenpiteet
Kunnanhallitus toteaa, että käsitellessään kunnan työntekijöitä koskevia asioita,
on se julistanut niitä koskevat pykälät salaisiksi. Tästä syystä myös pykälässä 259
käsitellyn asian hallitus on julistanut salaiseksi koko sen käsittelykaaren ajan.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa kunnanvaltuuston tietoon jätetyt
aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet jo heti seuraavassa valtuuston kokouksessa.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, jota ei kannatettu, joten ehdotus raukesi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Valt § 33
22.6.2015

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti Lasse Vertasen kannattamana,
että valtuusto muuttaa kohdan 1. päätöksen ja päättää ryhtyä toimenpiteisiin verotuskuntamuutosasiassa sekä kohdan 2. osalta, että valtuusto velvoittaa kunnanhallitusta
muuttamaan kokouskäytäntöä hallintolain ja kuntalain mukaiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta kannatettu poikkeava ehdotus.
Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään viiden minuutin tauko. Tauko pidettiin 20.1520.20.
Tauon jälkeen Markus Kattilakoski ilmoitti peruvansa jättämänsä ehdotuksen ja ilmoitti jättävänsä asiasta valtuustoaloitteen kohdassa muut asiat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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JOKELANKYLÄN OSAKASKUNNAN JA EVIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS
Khall § 108
18.5.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven Evijärven kunta ja Jokelankylän osakaskunta tekivät 20.4.1960 päiväyksellä
kauppakirjan, jossa sovittiin kunnan ostavan osakaskunnalta vesivoimaoikeudet.
Kauppakirjassa kunta sitoutuu uuden rakennettavan voimalaitoksen valmistuttua luovuttamaan myyjille vuosittain jatkuvasti virtaa 1600 kilowattia manttaalia kohti". Kunta
ei omista enää Hanhikosken voimalaa. Voimalan ostajan kanssa on sovittu, että
kunta vastaa Jokelankylän osakaskuntaan liittyvästä rasitteesta. Uuden sopimuksen.
liite nro 3, avulla sovitaan miten vanhan sopimuksen hengellä jatketaan muuttuneessa tilanteessa.
Evijärven kunnan ja Jokelankylän osakaskunnan välisissä neuvotteluissa molemmat
osapuolet ovat hyväksyneet kunnaninsinöörin hinta-arvion sähköstä, manttaalimäärästä sekä tyypillisen osakastilan valinnasta. Tyypillisenä tilana käytetään Jokikyläläistä keskivertomaatilaa, manttaalien määrä on 3,5832 ja sähkön hintana verollista
kokonaishintaa sisältäen siirto- ja energiahinnan käyttökohteessa.
Ennen kuin sopimus on lainvoimainen, molempien osapuolien; Evijärven kunnanhallituksen sekä Jokelankylän osakaskunnan tulee hyväksyä sopimus.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle sopimuksen hyväksymistä liitteen nro 3 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Aapo Kirsilä poistui esteellisenä, hän on osakaskunnan puheenjohtaja.
_____
Valt § 34
22.6.2015

Sopimus liitteenä nro 7.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Aapo Kirsilä poistui esteellisenä paikaltaan.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUT ASIAT
Valt § 35
22.6.2015

Markus Kattilakoski jätti kolme valtuustoaloitetta.
-

1. Valtuustoaloite: Kunnanhallitus muuttaa välittömästi kokouskäytäntöään hallinto- ja kuntalain mukaiseksi.
2. Valtuustoaloite: Markus Kattilakoski esittää, että kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin evijärveläisten rahojen palauttamiseksi Mikkelistä.
3. Valtuustoaloite: Markus Kattilakoski velvoittaa kunnanhallituksen edustajaa sivistyslautakunnassa selvityttämään, mitä asioita ensisijaisesti leikataan sivistyslautakunnan toiminnoista, jotta liikuntahallin toiminnalliset kulut sekä poistot saadaan katettua. Kattilakoski pyytää hallitusta selvittämään miksi hallituksen edustaja sivistyslautakunnassa ei ole vaatinut selvitystä eikä ole keskusteluttanut sivistyslautakuntaa missä järjestyksessä sivistyslautakunta haluaa heikentää palveluja. Sivistyslautakunta on vuoden 2015 tiennyt asian etenevän. Se ei kuitenkaan
ole teettänyt selvitystä missä järjestyksessä leikkauksia tulee tehdä. Sivistyslautakunta ei ole myöskään keskustellut sivistyslautakunnan puheenjohtajan läsnä ollessa leikkausten järjestyksestä tai vaikutuksista kuntalaisten elämään. Poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan myös arvokeskustelua jota ei voida käydä ilman
että lautakunta tietää 10.000 euron tarkkuudella käyttökulujen ja poistojen vaikutuksen.
Nyt edellytetään halua ja rohkeutta kertoa kuntalaisille missä järjestyksessä palveluja aiotaan leikata liikuntahallin vuoksi.
Onko sivistyslautakunnan puheenjohtajalla ja kunnanhallituksen edustajalla rohkeutta kertoa kuntalaisille monitoimihallin kulujen johtavan esimerkiksi iltapäiväkerhon ja kirjaston toimintojen leikkauksiin varsinkin, jos lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustaja ohjaavat lautakunnan toimintaa kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kattilakoski pyytää myös kunnanhallituksen sivistyslautakuntaan valitsemaa
edustajaa kertomaan miten hän on äänestänyt kunnanhallituksen kokouksissa
liikuntahallin osalta.

Markus Kattilakoski ym. jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:
-

”Sivistyslautakunta ryhtyi ajamaan liikuntahallin rakentamista helmikuussa 2014.
Nykyään puhutaan monitoimihallista. Nimiasia onkin yksi harvoista faktoista jotka
on todella saatettu kuntalaisten tietoon.
Sivistyslautakunta teki 9.6.2015 aivan oikean ratkaisun hankkeen jatkosta todetessaan, että hankeotetaan uudelleen käsittelyyn sitten kun kouluverkkotyöryhmän selvitys on käytettävissä ja Lahdenkylän koulun kuntotarkastusraportti on
valmis.
Kunnanhallitus katsoi kokouksessaan 15.6.2015, vastoin sivistyslautakunnan kantaa, että hanketta voidaan viedä heti eteenpäin, kouluverkkotyöryhmän eikä Lahdenkylän koulun kuntokartoitusraporttia ei tarvita.
Mikä tärkeintä, kunnanhallitus ei vaatinut käyttökustannusten ja poistojen vaikutusten selvitystä sivistyslautakunnan toimintoihin. Kunnanhallitus teki ennen monitoimihallin pykälää ohjeistuksen, jonka mukaan lautakuntien tulee suunnitella menonsa vuoden 2015 taloussuunnitelman mukaisin ohjein.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 22.6.2015

Sivu

51

Näyttäisi siltä, että jotkut tahot haluaisivat uhrata vielä jäljellä olevat kyläkoulut,
Lahdenkylän ja Särkikylän, suunnitellun monitoimihallin alttarille.
Jos Lahdenkylä ja Särkikylä lakkautetaan, ne joudutaan alaskirjaamaan taseessa.
Jo pelkästään Särkikylän koulun arvo taseessa on noin 280.000 euroa. Syynä on
hiljakkoin tehdyt kalliit remontit. Jos Lahdenkylän koulun kunto, vastoin tämänhetkistä käsitystäni, todellakin osoittautuu niin huonoksi ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida palauttaa koulukäyttöön, yksi ratkaisumallisaattaisi olla seuraavanlainen:
Lahdenkylän oppilaat siirretään kirkonkylään. Heille tehdään tilaa siirtämällä tarpeellinen määrä nykyisin kirkonkylän koulua käyviä Särkikylään. Näin alaskirjaukselta vältytään ja kuntalaisten varallisuutta ei haaskata.
Mielellään näkisin Särkikylän alueen luottamushenkilöiden yhtyvän tähän aloitteeseen jolla säilytettäisiin Särkikylän koulu samalla kun huolehditaan kunnan varallisuudesta. Yhtymällä tähän aloitteeseen heidät muistettaisiin kylän puolestapuhujina.”
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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: 23, 24, 25, 27, 35
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: 26, 28–34

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

Lisätietoja

Pykälät

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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