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107§ ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Khall § 107
29.8.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Evijärven kunnan hallintosäännön 2. luvun Kokousmenettely 18 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee esityslistan pykälän 111 § ”Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Markus Kattilakosken ja Lasse Vertasen valituksen
johdosta” kokouksen ensimmäisenä asiana pykälänä 108 § ja etenee tämän jälkeen
esityslistan järjestystä noudattaen. Pykälien numerointi muuttuu tätä vastaavasti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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108§ LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE MARKUS KATTILAKOSKEN JA
LASSE VERTASEN VALITUKSEN JOHDOSTA
Khall § 108
29.8.2016 Valmistelija kehityssihteeri Riikka Uoti
Markus Kattilakoski ja Lasse Vertanen hakevat muutosta kunnanvaltuuston päätökseen 21.6.2016 § 22 Vaasan hallinto-oikeuteen 18.7.2016 saapuneella valituksellaan
(dnro 01039/16). Valitus on liitteenä.
Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan Markus Kattilakosken ja Lasse Vertasen valitukseen seuraavaa:
” Valtuuston keskeisiin tehtäviin kuuluu tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.6.2016 § 22 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tarkastuslautakunta oli pohjaehdotuksensa kohdassa kaksi pyytänyt valtuustoa päättämään, miten toimitaan kunnalle kuulumattomien kulujen (3.180,60 euroa) osalta. Kattilakosken ja Vertasen valitus koskee 22§:n kohtaa kaksi. Kattilakosken ja Vertasen
valituksen mukaan viisi vuonna 2013 hallituksessa ollutta jäsentä (Terhi Kultalahti,
Niina Alatalo, Matti Holm, Ilmari Sulkakoski ja Susanna Välikangas) ovat olleet esteellisiä käsittelemään asiaa valtuuston kokouksessa 21.6.2016.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2015 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jättänyt 26.5.2016 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Tilintarkastajan raportissa todetaan, että kunta on maksanut kunnalle kuulumattomia lakimiehen käytöstä aiheutuneita kuluja yhteensä 3.180,60 euroa. Tilintarkastajan näkemyksen mukaan nämä kustannukset eivät kuitenkaan ole olennaisen suuret.
Valtuuston kokousta ennen 21.6.2016 päivällä oli puhelimitse kysytty ohjeistusta Kuntaliiton lakimieheltä, jonka näkemyksen mukaan vuonna 2013 hallituksessa olleet valtuuston jäsenet eivät olisi esteellisiä käsittelemään asiaa, koska tilintarkastaja esitti
vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2015. Kuntaliiton lakimiehen näkemys, ettei
kukaan hallituksen silloisista jäsenistä ole asian käsittelyssä esteellinen tuotiin kokouksessa esille. Kukaan valtuutettu ei jäävännyt itseään pykälän käsittelyn ajaksi.
Valtuutettu Markus Kattilakoski ehdotti valtuuston kokouksen 21.6.2016 22§:n kohdassa kaksi Lasse Vertasen kannattamana, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka
vastaavat Vaasan hallinto-oikeuden 7.7.2015 kumoamista hallituksen päätöksistä
(19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 § 195) korvaavat henkilökohtaisesti evijärveläisille veronmaksajille aiheutuneet menetykset korkoineen täysimääräisinä. Valtuutettu Mikko
Saarijärvi ehdotti Erkki Latukan kannattamana, että kustannuksia ei aleta periä, koska niiden määrä ei ole tilintarkastajankaan näkemyksen mukaan merkittävä. Saarijärven ehdotus voitti äänestyksen äänin 13-2. Äänestyksessä annettiin lisäksi yksi tyhjä
ääni. Kattilakoski ja Vertanen jättivät asiasta eriävän mielipiteensä.
Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan valtuutettujen esteellisyys vaatisi merkittävämmät perusteet kuin valituksen alaisessa 22§:n kohdassa kaksi. Perustuslain 121
§:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin
toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kuntavaaleissa. Valtuutettu edustaa
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kuntalaisia ja valtuutetun oikeutta päättää kuntalaisten asioista tulee kunnioittaa.
Mainitut vähäiset kulut ovat aiheutuneet vuonna 2013 tehtyjen päätösten myötä. Evijärven kunnan valtuusto on kokouksessaan 21.6.2016 kokoontunut päättämään vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Koska tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden myöntämistä ja kulut ovat vähäiset, ja lisäksi aiheutuneet vuonna 2013 tehtyjen päätösten
myötä, ei kunnanhallitus näe, että edellä mainittujen valtuutettujen olisi pitänyt jäävätä itseään eli todeta esteellisyyttään 22§:n käsittelyn aikana.
Kunnanhallitus katsoo lisäksi, että asiassa on huomioitava valtuutetun esteellisyysperusteet, jotka ovat rajoitetummat kuin muihin luottamushenkilöihin sovellettavat esteellisyysperusteet. Valtuutettu on kuntalain 52§:n 1 momentin mukaan esteellinen
asiassa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain 28§:ssä tarkoitettua läheistään (Harjula-Prättälä 2007 s. 423). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 1999:36 mukaan kunnanhallituksen jäsenenä ja varajäsenenä tilikautena toiminut, on kunnanhallituksen tehtäväalan perusteella tilivelvollisen asemassa. Tilintarkastajat olivat kertomuksessaan esittäneet tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille eivätkä olleet tehneet tilivelvollisiin kohdistuvia muistutuksia. Näin ollen
päätös ei koskenut kunnanhallituksen jäseninä ja varajäseninä toimineita valtuutettuja
siten henkilökohtaisesti kuin kuntalain 52 §:ssä tarkoitetaan. (Äänestys 4-1.) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu on yhteneväinen Kuntaliitosta 21.6.2016 saadun
ohjeistuksen kanssa, josta on sähköpostitse saatu vahvistus 23.8.2016.
Evijärven kunnalla ei ole palkattuna omaa lakimiestä. Kunta käyttää tarvittaessa harkitusti lakimiesten asiantuntija-apua. Vuonna 2013 toiminut kunnanhallitus teki tutkintapyynnön, joka liittyi luottamushenkilöiden kirjoittamiin lehtikirjoituksiin sekä Evileaks-sivustoon, jotka koskivat virassa toimineen henkilön asiaa. Näin ollen päädyttiin
käyttämään lakimiehen palveluita asian selvittämiseen. Kirjoituksissa epäiltiin mahdollisesti rikottavan työsuojelulain 28 §:n ja rikoslain 24 luvun 9 ja 10 §:ien sekä rikoslain 47 luvun 1 §. Myöhemmin on tullut ilmi, että yksi kyseisen sivuston ylläpitäjä ja
kirjoittaja on ollut kunnanhallituksen jäsen Markus Kattilakoski, joka on yksi valittajista. Kunnanhallitus korostaa että luottamushenkilöä velvoittaa kuntalain 32 pykälä,
jonka mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Lakimiehen käyttö on liittynyt kyseiseen tutkintapyyntöön ja siitä seuranneeseen oikeusprosessiin. Kunnianloukkaukseen liittyvää valmistelua kunta ei ole hoitanut eikä kustantanut. Se on ollut lakimiehen ja entisen kunnanjohtajan välinen asia.
Kattilakoski ja Vertanen esittävät kunnallisvalituksessaan, että ”Evijärven kunnanhallituksen masinoimat ja kustantamat asiat kaatuivat vuodenvaihteessa 2015/2016, kun
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus päätti jättää asian sillensä, koska syyttäjä oli peruuttanut asiassa jättämänsä syytteen”. Tosiasiallisesti osapuolet ovat käyttäneet esille
tuodussa asiassa sovintomenettelyä. Tehdyn sovinnon vuoksi syyttäjä on päättänyt
jättää asian sillensä. Tällöin syyte on peruttu, eikä asia oikeudessa etene. Tämä ei
kuitenkaan käytännössä tarkoita, että syytteessä olleet olisi todettu syyttömäksi, kuten valituksen tekijät valituksessaan antavat ymmärtää. Asian tutkimatta jättämisestä
on erotettava sen raukeaminen eli jättäminen sillensä. Raukeaminen tarkoittaa toteamusta siitä, että asianosaisten välillä ei ole enää vireillä riitaa. Sillensä jätetty asia
voidaan myöhemmin esteettä saattaa uudelleen vireille.
Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapauden myöntämisen käsittely valtuustossa on mennyt hallinnollisesti oikein. Tätä tuke_________________________________________________________________________________________________________
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vat myös Kuntaliiton lakimiehiltä saadut ohjeet, kuntalaki sekä aiempi korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisu vastaavasta tapauksesta.”
Kunnanjohtajan ehdotus: Hallitus hyväksyy annetun lausunnon ja lähettää sen
Vaasan hallinto-oikeudelle.
Niina Alatalo, Terhi Kultalahti, ja Ilmari Sulkakoski intressijääveinä sekä Markus Kattilakoski osallisuusjäävinä poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kehityssihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3222 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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109§ VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 - 2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE
Khall § 109
29.8.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Yleisellä tasolla talouden tilassa on edelleen monia epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat tulevaisuuden ennustamista. Etenkin koko suunnitelmakauden talouden
ennustaminen on haastavaa. Myös valtiontalouden ennakointi olemassa olevassa tilanteessa luo epävarmuutta. Taloudellisen kasvun on arvioitu olevan tulevinakin vuosina vaimeaa. Valtiovarainministeriö arvioi lähivuosien kokonaistuotannon määrän
keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuksi 1,2 %. Vuonna 2017 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 1,3 %. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2017 1,0 prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion.
Vuonna 2018 kunta-alan ansiotasoindeksi kohonnee tämän hetken arvioiden ja laskentateknisten oletusten mukaan 1,2 prosenttia.
Evijärven kunnan osalta valtuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa
vuoden 2016 vuosikate on - 46 506 euroa ja tilikauden tulos on 473 336 euroa alijäämäinen. Kulunut vuosi on ollut talouden osalta edellistä haasteellisempi, kuten talousarviota valmisteltaessa arvioitiin. Kesäkuun lopun 2016 toteumassa talousarvio
on toteutunut noin 540 t€ viime vuotta huonommin. Isoin euromääräinen ylitys on alkuvuoden osalta erikoissairaanhoidossa. Vaarana on iso ylitys talousarvioon verrattuna, jos loppuvuosi jatkuu yhtä suurella käytöllä. Verotuloja on kertynyt viime vuotta
vähemmän (-2,7 %) mutta niiden osalta ollaan vähän talousarviota edellä.
Jos vuosi 2016 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi suhteessa viime vuoteen, niin
vuodesta näyttää tulevan reilusti miinusmerkkinen tulos. Tasapainoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähintään 0-tulokseen.
Talousarviovuoden 2017 valmistelussa verotulojen osalta viimeisin kuntaliiton ennuste arvioi Evijärven verotulojen lisääntyvän nykyisillä veroprosenteilla 0,9 prosenttia
vuonna 2017. Euromääräisesti tämä on vajaat 100 tuhatta euroa. Ennusteen mukaan
Evijärvi saa verotuloja ensi vuonna 8,63 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien osalta on
lähdetty Kuntaliiton arviosta. Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan peruspalvelujen
valtionosuus vuonna 2017 yhteensä 8,16 M€.
Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma suunnitelmavuosille 2018 ja 2019
tulee valmistella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena
vuoden 2017 talousarvio laaditaan 0-tasoon kunnan omien toimintojen osalta. Lautakunnissa talousarviota käsitellään tämän linjauksen mukaisesti.
Valmistelun taustalla on valtuustossa hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset.
Loppuvuoden aikana strategian toteutukseen valmistellaan ja tuodaan hallituksen
päätettäväksi toimenpideohjelma. Strategian toimenpiteisiin on varattava riittävät
määrärahat.
Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii
useita käsittelyitä. Tästä johtuen hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa viimeistään 14.10.2016 ja perustelut lokakuun
loppuun 2016 mennessä.
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Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitelmaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokunnille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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110§ HALLINTO-OSASTON TYÖJÄRJESTELYT
Khall § 110
29.8.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kehityssihteerin työtehtävissä yhdeksi keskeisistä painopistealueista on nimetty kunnan 150-juhlavuoden ja Suomi 100-juhlavuoden tapahtumien valmistelu ja koordinointi. Näin ollen on perusteltua, että kehityssihteeri toimii Evijärven kunnan edustajana Etelä-Pohjanmaan Suomi100-koordinaatioryhmässä. Kunnanjohtaja on aiemmin
nimetty kunnan edustajaksi kyseiseen ryhmään.
Hallintosihteeri on hallituksessa nimetty vanhusneuvoston koordinoijaksi ja sihteeriksi. Kehityssihteerille puolestaan määriteltiin hakuvaiheessa vastuuta talouden seurannasta ja raportoinnista. Tämä sisältää talousraporttien valmistelua.
Nykyinen kehityssihteeri on uudelleenkäynnistänyt vanhusneuvoston toiminnan keväällä 2016. Nykyisen hallintosihteerin sijaisen hallintotieteiden opinnot puolestaan
painottuvat voimakkaasti julkiseen talousjohtamiseen ja kunnallistalouteen.
Nykyisten henkilöiden osaamisen osalta on perusteltua, että hallintosihteeri ottaa
enemmän roolia talouden seurannasta ja raportoinnista. Tämä helpottaa talousraportoinnin osalta toimistosihteerin työkuormaa. Kehityssihteeri puolestaan koordinoi
vanhusneuvoston toimintaa hallintosihteerin sijaisuuden ajan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee hallinto-osaston työjärjestelyt
tiedokseen ja nimeää kehityssihteerin Etelä-Pohjanmaan Suomi100koordinaatioryhmän jäseneksi sekä hoitamaan vanhusneuvoston koordinointia
8.8.2017 asti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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111§ VARHAISKASVATUSTYÖRYHMÄ
Khall § 111
29.8.2016 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Evijärven kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelut Kauhavan kaupungilta. Palveluun on
oltu tyytyväisiä, mutta kustannusten nousu huolestuttaa.
Päiväkoti Tuulentuvassa toimii kaksi ryhmää, yli 3 vuotiaiden ryhmä ja alle 3 vuotiaiden ryhmä. Isompien ryhmässä on 24 ja pienten ryhmässä 12 paikkaa. Paikat ovat
täynnä. Elokuussa 2016 perhepäivähoitajia on 16, joista 9 vakituista ja 7 määräaikaista. Esikoululaisten iltapäivähoito on järjestetty kouluilla kunnan omana toimintana.
Jo lähitulevaisuudessa haastetta varhaiskasvatuksen järjestämiseen lain edellyttämällä tavalla lisää nykyisten perhepäivähoitajien eläköityminen. Uusia perhepäivähoitajia on vaikea saada, eikä Tuulentuvan nykyisiin tiloihin ole mahdollista perustaa uutta ryhmää tai suurentaa nykyisiä ryhmiä. Tilat ovat siihen liian pienet.
Varhaiskasvatuksen ja sen järjestämisen suunnittelua varten on syytä perustaa työryhmä, johon nimetään ainakin päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja ja päivähoidossa olevien lasten huoltajien edustaja.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. Perustaa varhaiskasvatustyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja suunnitella
eri vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen järjestämiseen nykyistä taloudellisemmin tulevaisuudessa.
2. Työryhmä ottaa kantaa myös investointiohjelmassa mainittuun päivähoitorakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen.
3. Työryhmään nimetään kunnaninsinööri, sivistystoimenjohtaja, päiväkodin johtaja,
perhepäivähoidon ohjaaja, kunnanhallituksen edustaja sekä huoltajien edustaja,
sivistyslautakuntaa pyydetään nimeämään oma edustajansa. Työryhmän kokoonkutsujana toimii sivistystoimenjohtaja.
4. Työryhmää pyydetään tekemään kunnanhallitukselle esitys 28.2.2017 mennessä
varhaiskasvatuksen järjestämisestä Evijärvellä.
Ilmari Sulkakoski esitti kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään Niina Alataloa.
Pertti Vesala esitti Markus Kattilakosken ja Niina Alatalon kannattamana, että
huoltajat valitsevat edustajansa keskuudestaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Niina Alatalo valittiin kunnanhallituksen
edustajaksi. Huoltajia pyydetään nimeämään oma edustajansa ryhmään.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

29.8.2016

211

112§ SELITYS JONNA JA KAI LAPPISEN VALITUKSEN JOHDOSTA KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE
Khall § 112
29.8.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Jonna ja Kai Lappinen ovat valittaneet koulukuljetusta koskevassa asiassa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja hakeneet muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen
16/0105/2. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnanhallituksen selityksen asiasta.
Hallinto-oikeuden päätös ja selitys sekä valitus ovat liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan selityksen valitukseen.
Markus Kattilakoski esitti, että selitystä ei hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu, joten
se raukesi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. 06 2412 3220, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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113§ LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 113
29.8.2016 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 9.8.2016
Tekninen lautakunta 5.7.2016
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §:t
8 Kunnanjohtajan saldovapaa
Kunnanjohtaja:
Päätös §:t
46 Tontin myyminen
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
338 Muutos osa-aikatyöpäätökseen
339 Uimakoulun apuopettaja
340 Keskikoulun ja lukion vesipäivän ohjelman hyväksyminen
348 Kirjekuoritarjousten hyväksyminen
349 Imurin hankinta
350 Lukion konseptipaperien hankinta
351 Hoitovapaan keskeytys
352 Lisäys työtehtäviin
353 Bändisoitinten hankkiminen
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t
129 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen
130 Lupa kunnan omistaman kiinteistön käyttöön
131 Asuntohakemus
133 Siirtyminen osa-aikaeläkkeelle
134 Venepaikkatuottojen tilitys
140 Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen
141 Asuntohakemus
146 Asuntohakemus
Kirjastonhoitaja:
Päätökset §:t
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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114§ ILMOITUSASIAT
Khall § 114
29.8.2016 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Kuntaliiton yleiskirje 7/2016 16.8.2016 Ihmiskaupan uhrien auttaminen
2. Kuntaliiton yleiskirje 8/2016 27.5.2016 Kuntien maksuosuudet kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2015 nettokuluista
3. Ote Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 15.8.2016 Kauhavan sosiaali- ja
terveyskeskuksen rakentamiskustannukset § 134
4. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl.
5. Johtoryhmän muistiot 8.8., 15.8., 16.8. ja 23.8.
6. EPSHP:n jäsenkunnilta laskuttamat palvelumaksut 1-7 / 2016
7. Kevan virkakirje 2/2016 26.8.2016
8. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 7/2016
23.8.2016
9. Valviran päätös 24.8.2016 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen
10. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.8.2016 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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115§ MUUT ASIAT
Khall § 115
29.8.2016
1. Keskusta-alueen kaavatyöryhmä on kokoontunut. Kaavatilanteen päivittäminen aloitetaan teollisuustonteista.
2. Markus Kattilakoski jätti nimilistoilla varustetun kuntalaisaloitteen työryhmän
nimeämiseksi Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen raportin pohjalta. Kattilakoski toimii aloitteen yhteyshenkilönä.
3. Keskusteltiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sisäisestä ja välisestä
viestinnästä ja sen sisällöstä.
4. Runkovesiputken korjauksella kiireellinen tarve Inassa.
5. Keskusteltiin jääurheilupaikoista.
6. Lahdenkylän koulun kunnossapito.
7. Keskusteltiin kunnan sijoitusten hoidosta ja hajauttamisesta.
8. Kirkonkylän koulukeskuksen liikennejärjestelyt.
9. Koulujen vesipäivä 25.8.2016 todettiin onnistuneeksi.
10. Kt 63:n ja Nissintien risteyksen turvallisuus.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 107 §, 108 §, 112 §, 113 §, 114 §, 115 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 109 §, 110 §, 111 §,

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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