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11§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 11
21.6.2016

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,
jolleivat 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 15.6.2016 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 15.6.2016. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 15.6.2016. 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.
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12§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 12
21.6.2016

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 Susanna Välikangas
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niina Alatalo ja Susanna Välikangas.
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13§ HALLINTOSIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEISEKSI
Khall § 76
13.6.2016

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Hallintosihteerin tehtäväkenttä on Evijärvellä hyvin laaja. Asiaan vaikuttaa matala organisaatiorakenne sekä rajalliset hallintohenkilöstön resurssit. Hallintosihteeri valmistelee merkittävän määrän asioita kunnan päätöksentekoon.
Valmistelutehtävien kannalta selkeintä on muuttaa hallintosihteerin työsuhde virkasuhteiseksi. Muutoksen seurauksena hallintosihteeri voi käyttää kunnassa julkista
valtaa, joksi luetaan päätöksenteon esittely ja päätöksentekoon merkittävästi vaikuttavat tarkastus-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävät. Hallintosihteerin toimen ollessa
virkasuhteinen, voi hallintosihteeri toimia esittelijänä kunnanjohtajan ollessa esteellinen asian esittelyssä. Hallintosihteeri toimii pöytäkirjanpitäjänä hallituksen ja valtuuston kokouksissa.
Suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa hallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjän
tehtävät hoitaa yleensä virkasuhteinen hallintojohtaja. Myös Evijärvellä oli aiemmin
virkasuhteinen hallintojohtaja. Hallintojohtajan tehtävän lakkauttamisen jälkeen perustettua hallintosihteerin tointa ei kuitenkaan tehty virkasuhteiseksi.
Virkavastuu selkeyttää tehtävän oikeudellista vastuuta. Virkavastuun myötä oikeussuhteen luonne muuttuu julkisoikeudelliseksi, jolloin mahdolliset riitatilanteet kuuluvat
hallinto-oikeudelle. Tällä hetkellä oikeussuhde on hallintosihteerin osalta yksityisoikeudellinen.
Hallintosihteerin toimen muuttaminen virkasuhteiseksi ei aiheudu kustannusvaikutuksia. Se ei vaikuta tehtävän palkkaukseen tai muihin kustannuksiin. Asiassa on kuultu
vakituista hallintosihteeriä sekä hallintosihteerin sijaista 2.6.2016. Molemmat ovat hyväksyneet tehtävän muuttamisen viraksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan hallintosihteerin
toimen muuttamisen viraksi ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.
Kokouksen sihteeri Riikka Uoti jääväsi itsensä osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn
ajaksi. Kunnanjohtaja Teemu Kejonen toimi sihteerinä pykälän käsittelyn ajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 13
21.6.2016

Kokouksen pöytäkirjanpitäjä Riikka Uoti jääväsi itsensä osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja Teemu Kejonen toimi pöytäkirjanpitäjänä pykälän käsittelyn ajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
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14§ ERON MYÖNTÄMINEN IRJA KUJALALLE KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ
Khall § 53
9.5.2016

Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Irja Kujala pyytää eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä 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 Irja Kujalalle kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Irja Kujalalle kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 14
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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15§ VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN
Khall § 54
9.5.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
Irja Kujala on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä.
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 kunnanhallitukseen uuden varajäsenen Irja Kujalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen Irja Kujalan tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 15
21.6.2016

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti varajäseneksi Aira Nabvikia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Uudeksi varajäseneksi kunnanhallitukseen Irja Kujalan tilalle valittiin Aira Nabvik.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.40 kunniamerkkien antamisen ajaksi.
Kokous jatkui klo 19.48.
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16§ KUNTASTRATEGIAN LAATIMINEN
Khall § 204
23.11.2015 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Uudessa kuntalaissa (Kuntalaki, 37 §) kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin
tavoitteet. Uudessa kuntalaissa on korostettu strategisen suunnittelun merkitystä ja
koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Lain
mukaan kunnissa on oltava kuntastrategia viimeistään seuraavan valtuustokauden
alusta lukien (1.6.2017 alkaen).
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa
säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman
kehittäminen.
Lain mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä strategian toteutumisen arviointi ja
seuranta. Kuntastrategia tulee huomioida kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa.
Evijärven kuntastrategian valmistelussa määritellään nykytilanne, arvioidaan tulevia
toimintaan vaikuttavia muutoksia ja luodaan haluttu Evijärven tulevaisuuden tavoitetila (visio). Strategiatyöryhmä valmistelee strategian, jolla kunnan tulevaisuutta rakennetaan ja haluttuun tavoitetilaan pyritään ja mikä on kunnan tehtävä (missio). Strategiassa määritellään kunnan arvopohja, toiminnan painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit sekä strategian toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategian taustana
ovat kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT).
Strategiatyöryhmä on Evijärven kunnanhallituksen asettama kuntapäättäjistä, virkamiehistä muista keskeisistä sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on työstää kuntastrategia. Strategiatyöryhmä kokoontuu strategiapalavereihin
valmistelun aikana alkuvuonna yhteensä 4-5 kertaa noin kuukauden välein. Alustavan valmisteluaikataulun mukaan kuntastrategia saadaan päätöksentekoon kevätkauden 2016 aikana. Kuntastrategia hyväksytään käyttöön kunnanhallituksessa ja
kunnanvaltuustossa.
Strategiaprosessi koostuu strategiapalavereista, valtuuston iltakouluista/strategiaseminaareista, johtoryhmävalmistelusta ja päätöksenteosta. Kuntalaisten osallistaminen
ja vaikuttaminen varmistetaan strategiavalmistelussa kuntalaistilaisuuden ja ideointiryhmien avulla. Valtuuston hyväksymä strategia ohjaa päätösten valmistelua ja päätöksentekoa sekä kunnan koko toimintaa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää strategiatyöryhmään kunnanjohtajan (puheenjohtaja), hallintosihteerin (sihteeri), johtoryhmän jäsenet, valtuuston ja
hallituksen puheenjohtajan, henkilöstön ja elinkeinoelämän edustajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa henkilöt. Lisäksi kunnanhallitus pyytää henkilöstöä ja Evijärven yrittäjiä nimeämään omat edustajansa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 74
13.6.2016

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Johtoryhmä ja kunnanhallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ovat työstäneet alkuvuoden ajan aktiivisesti kuntastrategiaa. Strategiatyöryhmä on kokoontunut kaikkiaan
kuusi kertaa valmistelemaan kuntastrategiaa. Strategiaa on valmisteltu myös kunnan
johtoryhmässä ja valtuustoseminaarissa 1.-2.4.2016. Strategiaan on kerätty kuntalaisten näkemyksiä ja kuntalaisia on osallistettu strategiavalmisteluun Hyvä On-messuilla maaliskuussa ja strategiaan liittyneessä kuntalaistilaisuudessa 3.5.2016. Strategian luonnosversio on ollut lausuntokierroksella 16.5.–2.6.2016. Yt-elimessä strategiaa käsiteltiin 31.5.2016. Kaikkien strategian valmisteluvaiheiden materiaali on hyödynnetty strategian valmistelussa.
Strategiavalmistelussa on:






tehty kunnan SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat).
arvioitu kunnan nykytilaa ja tulevia toimintaan vaikuttavia muutoksia.
määritetty kunnan arvopohja, haluttu tavoitetila (visio) ja tehtävä (missio).
linjattu tulevaisuuden strategiset painopisteet.
laadittu alustavaa toimenpideohjelmaa.

Kunnan visioksi on määritelty:
Visio/ Itseään suurempi kunta - Evijärvi tarjoaa




vireän, viihtyisän sekä turvallisen elinympäristön luonnon ja vesistöjen äärellä
hyvää elämää tukevat palvelut
aktiivisen ja yritteliään toimintaympäristön

Nämä yhdessä laadukkaan toiminnan ja tasapainoisen kuntatalouden kanssa mahdollistavat itsenäisen Evijärven kunnan vetovoimaisuuden, elinvoiman ja menestyksen tulevaisuudessa!
Kunnan missioksi on määritelty:
Missio/ kunnan perustehtävä: miksi Evijärven kunta on olemassa?
Itsenäisenä Evijärvi voi parhaiten päättää mikä on kunnalle ja kuntalaisille parhaaksi
– kunnan kokonaisetu hahmotetaan ja sitä edistetään yhteistoiminnan sekä harkitun
päätöksenteon perustana.
Evijärvi edistää kunnan elinvoimaa, terveyttä ja hyvinvointia sekä yrittämisen edellytyksiä. Itsenäisenä kuntaa kehitetään yhteistyössä haluttuun suuntaan - kunnan toimintoja ja palvelurakenteita uudistetaan nykyisillä ja uusilla toimintatavoilla. Kehittämistä toteutetaan joustavasti hallitun uusiutumisen ja yrittäjämäisyyden tukemana.
Strategiassa on valittu Evijärven kunnan tulevaisuuden strategisiksi painopistealueiksi ja päämääriksi seuraavat neljä kokonaisuutta:
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Talous: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous
Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti
Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö
Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen

Kuntastrategiassa tehdään tulevaisuuden strategisia linjauksia ja määritellään päätavoitteet valittujen painopistealueiden osalta. Varsinaiset konkreettiset toimenpiteet,
joita strategiassa toteutetaan, määritellään erillisessä toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelma viimeistellään syksyn aikana ja siinä määriteltävät toimet huomioidaan vuoden 2017 talousarviota valmisteltaessa.
Suunnitelmissa on järjestää kuntastrategiaan liittyen syksyllä 2016 strategiaseminaari
tai vastaava tilaisuus, johon kutsutaan hallitus, valtuusto, lautakunnat, viranhaltijat ja
mahdollisesti muita sidosryhmiä.
Liitteenä on kuntastrategian viimeisin versio.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kuntastrategian
ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Strategia esitetään edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 16
21.6.2016

Markus Kattilakoski teki ehdotuksen, jonka mukaan Evijärven kunnan jokainen kylä
siis Sydänmaa, Kerttua, Ina, Kivijärvi, Haapajärvi, Jokela, Särkilä sekä Kirkonkylä
asettavat omissa kyläkokouksissaan, asukaslukunsa suhteessa, edustajansa laatimaan evijärveläistä kuntastrategiaa. Jokainen kylä valitsee edustajansa itsenäisesti
ilman puolueiden ja niiden johdon holhousta. Lasse Vertanen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen jonka mukaan kunnanhallituksen ehdotusta
kannattavat äänestävät JAA ja Markus Kattilakosken ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 14 Jaa-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Holm, Kirsilä, Kultalahti,
Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Välinkangas,
Niemissalo) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen) sekä yksi tyhjä ääni (Forsbacka)
Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 14-2. Tyhjiä ääniä annettiin
yksi.
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17§ MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON
Khall § 86
13.6.2016

Valmistelija: toimistosihteeri Sinikka Isosaari
Vuoden 2015 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 17
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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18§ KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 78
13.6.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt henkilöstökertomuksen
2015 kokouksessaan 15.3.2016. 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
merkittävästi.
Vuona 2015 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 824,19 työntekijää. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 21,1 kalenteripäivää.
Koulutuspäiviä oli yhteensä 1727. Henkilöstökertomus liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Kuntayhtymä
kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen 2015 ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi
kunnanvaltuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 18
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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19§ KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 79
13.6.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
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 vuoden 2015 tilinpäätöksen.
Kuntayhtymän toimintakulut olivat vuonna 2015 yhteensä 88,4 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 98,8. Vuonna 2015 kuntayhtymän
henkilöstökulut olivat 35,9 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 2,1 prosenttia. Talousarvion toteutumaprosentti oli tältä osin 98,6.
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 88,9 miljoonaa euroa,
tästä jäsenkuntien maksuosuuksia oli 76,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate
oli 570.126,01 euroa, kun se edellisenä vuotena oli 554.882,28 euroa. Kuntayhtymän
tilikauden 2015 tulos osoittaa ylijäämää 32.010,93 euroa. Vuonna 2014 tulos osoitti
ylijäämää 18.492,67 euroa.
Esityslistan mukana jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2015,
jossa on liitteenä tilintarkastuskertomus, yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2015 tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015.
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
- tilinpäätöksen vuodelta 2015,
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 16.5.2016,
- tilintarkastusyhteisön yhteenvedon tilinpäätöksen 31.12.2015 tilintarkastuksesta,
päivätty 18.5.2016, ja
- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015, päivätty 18.5.2016.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.
Marja-Leena Kultalahti ja Susanna Välinkangas jääväsivät itsensä yhteisöjääveinä
pykälän käsittelyn ajaksi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän pykälän
osalta Jukka Kuusela.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
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että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. –
31.12.2015.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 19
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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20§ ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU
Tark. ltk
26.5.2015

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2015 Evijärven
kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt § 20
21.6.2016

Päätös: Arviointikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
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21§ VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 33
29.3.2016

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
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.
Tilikausi 2015 toteutui huomattavasti talousarviota paremmin. Talousarviossa vuosikate kirjattiin -79 685 € alijäämäiseksi. Tilikauden tulokseksi budjetoitiin -478 645 €.
Alijäämäinen talousarvio saatiin hyvän toiminnan ja tiiviin taloudenpidon seurauksena
käännettyä ylijäämäiseksi tilinpäätökseksi.
Kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen vuosikate on 492 348 euroa ylijäämäinen. Poistojen (409 206 €) jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuu 83 142 euroa. Evijärven
kunta teki vuonna 2015 toisen ylijäämäisen tilinpäätöksen peräkkäin. Taseeseen kertynyt ylijäämä on kaikkiaan 4,866 M€. Ylijäämää on 1.890 euroa/asukas. Kuntakonsernin ylijäämä on 112 257 €.
Vuoden 2015 tilinpäätös liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
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2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2015 ylijäämä 83.141,52 euroa
jätetään taseen yli-/alijäämätilille.
4. Hallintokunnat tarkentavat talousarvioon vuodelle 2015 asetettujen valtuustotason
tavoitteiden toteutumisen.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että tilinpäätöstä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että on jätetty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota ei ole
kannatettu ja näin ollen se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on hyväksytty.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 21
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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22§ TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015
Tark.ltk
26.5.2016

Kuntalain 123 §: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 2015 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jättänyt 26.5.2016 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta
1. antaa liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
2. kiinnittää valtuuston huomiota tilintarkastuskertomuksessa kohdassa Tarkastuksen
tulokset olevaan lisätietoon, jossa todetaan, että Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut lain vastaisena kaksi kunnanhallituksen päätöstä vuodelta 2013 liittyen kunnalle
kuulumattomien kustannusten maksamiseen. Kumotun kunnanhallituksen päätöksellä kunta on maksanut kunnalle kuulumattomia kuluja yhteensä 3180,60 euroa.
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, mitä asian suhteen
tehdään.
3. ehdottaa valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Valt § 22
21.6.2016

Markus Kattilakoski ehdotti, että kohdan 2 osalta valtuusto päättää, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka vastaavat Vaasan hallinto-oikeuden kumoamista Suomen
lain vastaisista päätöksistä, korvaavat henkilökohtaisesti evijärveläisille veronmaksajille aiheutuneet menetykset korkoineen täysimääräisinä. Lasse Vertanen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään 15 minuutin kokoustauko. Pidettiin kokoustauko
klo 21.31 – 21.46.
Kokoustauon päätyttyä Mikko Saarijärvi ehdotti, että kohdan 2 osalta valtuusto päättää, että kustannuksia ei aleta periä koska niiden määrä ei ole tilintarkastajankaan
näkemyksen mukaan merkittävä. Erkki Latukka kannatti ehdotusta.
Äänestettiin tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksen kohdasta 2.
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Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne jotka kannattavat Kattilakosken äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Saarijärven ehdotusta äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Kattilakoski, Vertanen) ja 13 EI-ääntä (Alatalo,
Holm, Kirsilä, Kultalahti, Latukka, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Välikangas, Forsbacka, Niemissalo) sekä yksi tyhjä ääni (Anttikoski).
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kohdat 1 ja 3. Kohdan 2 osalta Mikko Saarijärven ehdotus tuli valtuuston päätökseksi.
Lasse Vertanen ja Markus Kattilakoski jättivät kohdasta 2 eriävän mielipiteen.
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23§ UUDEN YHDENVERTAISUUSLAIN JA TASA-ARVOLAIN OSITTAISUUDISTUKSEN MUKAINEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA EVIJÄRVEN
KUNNASSA
Khall § 109
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Samanaikaisesti on tullut voimaan muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(1329/2014) ja useaan muuhun lakiin sekä laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja laki
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Muutoksilla vahvistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Yhdenvertaisuuslain keskeisenä muutoksena on, että laki koskee kaikkea julkista ja
yksityistä toimintaa lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta. Uutta lakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti kaikkeen kunnan toimintaan mukaan lukien asiakaspalvelu.
Tasa-arvolain sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Lakia on täydennetty
velvoitteella ennalta ehkäistä näihin perustuvaa syrjintää.
Velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma koskee uuden lain mukaan kaikkia syrjintäperusteita aikaisemman etnisiä vähemmistöjä koskevan suunnittelun sijasta. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta laatia tasa-arvosuunnitelma laajennettiin koskemaan
myös perusopetusta. Uuden yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten edellyttämät suunnitelmat tulee laatia 1.1.2017 mennessä.
Uuden lain vaatimus yhdenvertaisuuden edistämisestä (5 §) koskee kuntia viranomaisina ja palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina. Edistämisvelvollisuus kattaa myös kuntayhtymien toiminnan.
Evijärven kunnan tasa-arvosuunnitelma on tehty vuonna 2007.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päivittää tasa-arvosuunnitelman ja velvoittaa hallintokuntia päivittämään omat suunnitelmansa lain mukaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 77
13.6.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
Yhteistoimintaelin käsitteli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kokouksessaan 31.5.2016. Suunnitelma hyväksyttiin, mutta yhteistoimintaelin pyysi selvittämään, lisätäänkö ikäsyrjinnästä maininta syrjinnän ennaltaehkäisyyn liittyen. Suunnitelmaa on täydennetty maininnalla ikäsyrjinnästä tämän jälkeen. Yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelma on esityslistan liitteenä.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan tehdyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää yhdenvertaisuusja tasa-arvosuunnitelman edelleen valtuustolle.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 23
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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24§ TOIMENPITEET NIIDEN VALTUUSTOALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE
VIELÄ SAATETTU VALTUUSTON TIEDOKSI
Khall § 45
18.4.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
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.
Valtuustossa käsitellyt aloitteet:
1) Valtuustoaloite kuntaliitosselvityksen aloittamisesta Pietarsaaren seudun kuntien
kanssa (16.12.2014).
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus totesi esityksessään valtuutettujen aloitteen toteutuvan, jos valtuusto päättää kunnanhallituksen pykälän 60 mukaisesti aloittaa kuntaliitoksen
jatkoselvityksen niiden Pietarsaaren seudun kuntien kanssa, jotka ovat halukkaita
jatkamaan selvitystyötä. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen kokouksessaan 23.2.2015.
Kokouksessaan 23.2.2015 valtuusto merkitsi loppuraportin tiedokseen ja totesi,
että loppuraportti vastaa kuntarakennelain 1 a luvun 4 b pykälän tarkoittamaa selvitysvelvollisuutta ja totesi myös, että ehdollinen hyväksyminen ei johda kuntaliitokseen, jos valtuusto ei ole tyytyväinen jatkoneuvotteluiden lopputulemaan. Valtuusto hyväksyi yhdistymissopimusluonnoksen ja sen, että kuntarakenneselvitys
on pohjana jatkoneuvotteluille, joiden tavoitteena on kuntaliitos ja totesi yhdistymissopimusluonnoksen olevan vain suuntaa-antava pohjapaperi jota tarvittaessa
on muutettava voimakkaastikin. Valtuusto päätti myös, että yhdistymissopimusluonnosta muutetaan tarvittaessa jatkoneuvotteluihin osallistuvien kuntien yhteisesti päättämällä tavalla.
Pietarsaaren kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.11.2015 ja päätti
esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto tässä vaiheessa päättäisi
lopettaa kuntarakenneselvityksen kokonaisuudessaan, ja toivoo neuvottelujen
aloittamista yhteistyön syventämisestä seudun kaikkien kuntien (Evijärvi, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy) kanssa. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto muotoili kokouksessaan 14.12.2015 päätöksen seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto tässä vaiheessa päättää lopettaa kuntarakenneselvityksen kokonaisuudessaan ja kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään mahdollisuuksia yhteistyön
syventämisestä seudun kuntien (Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pedersöre, ja Uusikaarlepyy) kanssa.”
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Evijärven kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan 14.3.2016, jossa totesi,
että Evijärven kunta päättää omalta osaltaan lopettaa kuntarakenneselvityksen
Pietarsaaren kanssa ja, että Evijärven kunta on mukana mahdollisessa seutukunnan yhteistyössä.
Alla olevia aloitteita ei ole vielä esitetty valtuustolle. Vuoden 2015 aikana jätetyt
kunnanhallituksessa tai lautakunnissa käsitellyt aloitteet:
1) Valtuutettu Markus Kattilakosken aloite 22.6.2015 muuttaa hallituksen keskustelukäytäntöä.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan 31.8.2015. Kunnanhallitus toteaa, että
kunnanhallituksen kokouskäytäntö on kuntalain ja hallintolain mukaista. Kunnanhallitus ei myöskään ole toiminut vastoin hallintosäännön ohjeita ja näin ollen kunnanhallituksella ei ole tarvetta sen vuoksi muuttaa kokouskäytäntöään.
Kokouskäytäntö on toimielimen sisäisen asia ja halutessaan kunnanhallitus voi sopia
uudenlaisesta menettelytavasta. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että meillä on käytössä päätöspöytäkirja, jossa ei kirjata keskusteluja oli ne sitten kokouksen aikana
käytyjä tai kokouksen päätyttyä käytyjä keskusteluja.
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus totesi lisäksi, että kokeillaan kokouskäytäntöä,
missä kokous pidetään auki myös varsinaisten kokousasioiden käsittelyn päättymisen
jälkeisen keskustelun ajan. Pöytäkirja voidaan tarkastaa edelleen heti kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä. Pöytäkirjan tarkastaa kukin kunnanhallituksen
jäsen vuorollaan.
2) Valtuutettu Markus Kattilakosken aloite 22.6. muutoksen hakemiseksi verotuspäätökseen.
Tehdyt toimenpiteet:
Kunnanhallitus käsitteli asian kokouksessaan 31.8.2015. Kunnanhallitus toteaa, että
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle on jätetty oikaisupyyntö vuoden 2012 ja
2013 veropäätökseen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on 21.8.2015 ilmoittanut siirtäneensä oikaisupyynnön Verohallinnolle käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee asian.
Seija Teittinen on toimittanut Verohallinnolle 29.9.2015 vastineen Evijärven kunnan
tekemään oikaisupyyntöön. Verohallinto on 6.10.2015 lähettämässään kirjeessä antanut Evijärven kunnalle mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa uudelleen kokouksessaan 9.11.2015, jossa hallitus hyväksyi tehdyn vastaselityksen. Vastaselitys on toimitettu Verohallinnolle 11.11.2015.
Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee asian käytössä olevien tietojen pohjalta.
Asian etenemistä on tiedusteltu viimeksi 5.4.2016. Tällöin on saatu tieto, ettei vastaselitystä ole vielä käsitelty verotuksen oikaisulautakunnassa.
3) Valtuutettu Markus Kattilakosken, Jari Anttikosken, Lasse Vertasen ja Matti Holmin aloite 22.6.2015 koskien Lahdenkylän koulun oppilaiden siirtämistä kirkonky_________________________________________________________________________________________________________
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lään. ”Heille tehdään tilaa siirtämällä tarpeellinen määrä nykyisin kirkonkylän koulua käyviä Särkikylään. Näin alaskirjaukselta vältytään ja kuntalaisten varallisuutta
ei haaskata.”
Tehdyt toimenpiteet:
Aloite on käsitelty sivistyslautakunnassa 3.11.2015. Sivistyslautakunta toteaa vastauksena aloitteeseen, että:
Kouluverkon kehittämissuunnittelutyöryhmä on keskustellut eri vaihtoehtoehdoista
oppilaiden sijoittamisessa kouluihin. Yhtenä pohtimisen kohteena on ollut mm. missä
asuvien lasten lähikoulu voisi olla Särkikylän koulu. Särkikylän koulussa on tällä hetkellä 28, Lahdenkylän koulussa 39 ja Kirkonkylän koulussa 124 oppilasta.
Jos Kirkonkylän koulun oppilaista osa siirretään Särkikylän kouluun, pitäisi se sivistyslautakunnan näkemyksen mukaan tapahtua niin, että vuosittain osalle uusista oppilaista osoitetaan lähikouluksi Särkikylän koulu. Muussa tapauksessa Kirkonkylän
koulussa olemassa olevia ryhmiä joudutaan hajottamaan ja siirtämään yksittäisiä oppilaita toiseen kouluun. Tämä ei ole oppilaan kannalta hyvä.
Nykyisten linjavuorojen ja koulumatkojen perusteella osalle Jokikylän alueelta tuleville
oppilaille voitaisiin osoittaa lähikouluksi Särkikylän koulu. Keskimäärin Jokikylästä tulevia oppilaita on vuosittain 4,6. Keskiarvo on laskettu tällä hetkellä Kirkonkylän koulussa olevien Jokikylässä asuvien oppilaiden määrästä. Oppilaiden siirto näin olisi
niin Särkikylän koulun oppilasmäärän vähentymisen kuin Kirkonkylän koulun ryhmäkokojen osalta liian hidas vaihtoehto.
Oppilaita ei kohdella tasa-arvoisesti jos Lahdenkylän koulun oppilaille tehdään tilaa
Kirkonkylän kouluun siirtämällä tarpeellinen määrä nykyisin Kirkonkylän koulua käyviä Särkikylään. Lahdenkylän koulun oppilaat siirtyisivät yhdessä muiden oman luokkansa ja koulunsa oppilaiden kanssa, mutta Kirkonkylän koulusta siirrettävät oppilaat
siirtyisivät yksittäin.
Aloitteet, joita ei ole vielä käsitelty hallituksessa tai muussa toimielimessä:
1) Valtuutettu Markus Kattilakosken aloite 22.6.2015 koskien sitä, mitä asioita ensisijaisesti leikataan sivistyslautakunnan toiminnoista, jotta liikuntahallin toiminnalliset
poistot ja kulut saadaan katettua.
2) Kuntalaisaloite lounasruokalatoiminnan käynnistämiseksi alakoulun ruokalan yhteydessä. Aloitteen luovutti Marita Huhmarsalo valtuuston kokouksessa
21.12.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet
ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 24
21.6.2016

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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25§ MUUT ASIAT
Valt § 25
21.6.2016

1) Petteri Laukkonen jätti valtuustoaloitteen koskien yhden vuonna 2016 saadun kokouspalkkion lahjoittamista liikuntaleikkipuistohankkeeseen.
2)Terhi Kultalahti piti puheenvuoron koskien kulunutta valtuustokautta.
3) Markus Kattilakoski jätti valtuustoaloitteen koskien kunnan ostaman tilausajoliikenteen ehtoja.
4) Jari Anttikoski, Petteri Laukkonen ja Mikko Saarijärvi jättivät valtuustoaloitteen koskien selvitystä esikoulutilojen rakentamisesta.
Päätös: Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi.
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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: 11, 12, 17, 25
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: 3
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

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) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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