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PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2017

KOKOUSAIKA

13.2.2017 klo 19.00 – 19.45

KOKOUSPAIKKA
Kunnanvirasto, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Läsnä
Juha Alkio, pj
x
Niina Alatalo
x
Jari Anttikoski
x
Seppo Haapasuo
Matti Holm
Tarja Jokela
x
Jyrki Järvinen
x
Markus Kattilakoski
x
Aapo Kirsilä, I vpj
x
Matti Sulkakoski
x
Terhi Kultalahti
Juha Niemissalo varavalt.
x

Läsnä
Erkki Latukka
x
Petteri Laukkonen, II vpj
x
Pasi Mäntylä
Mikko Paalanen
Mikko Saarijärvi
x
Karoliina Sulkakoski
x
Ilmari Sulkakoski
x
Lasse Vertanen
x
Pertti Vesala
x
Susanna Välikangas
x
Keijo Forsbacka varavalt.
x
Jukka Kuusela varavalt.
x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja
Pekka Suhonen, pöytäkirjanpitäjä
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja
Tuomo Saari, kunnaninsinööri
Matti Väänänen, Järviseudun koulutuskuntayhtymän rehtori

ASIAT
§:t 1-5
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Juha Alkio
Pekka Suhonen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

. päivänä helmikuuta 2017

Markus Kattilakoski
Aapo Kirsilä
Evijärven kunnanvirastossa 16. päivänä helmikuuta 2017
klo 9 – 15

Pekka Suhonen
pöytäkirjanpitäjä
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 1
13.2.2017

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 8.2.2017 ja julkaistu
Järviseudun Sanomissa 8.2.2017 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille
8.2.2017. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 3

varavaltuutettua.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 2
13.2.2017

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Niina Alatalo ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Markus Kattilakoskea ja Aapo Kirsilää.
Päätös: Valittiin yksimielisesti Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä pöytäkirjantarkastajiksi.
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3 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA VALTUUSTON TOIMIKAUDEN
LOPPUUN SAAKKA
Khall § 24
6.2.2017

Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännöksissä 147 § määrätään lain voimaan tullessa
toimivaltaisen valtuuston kauden jatkumisesta toukokuun 2017 loppuun saakka. Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee sitä, että valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten toimikausi jatkuu
myös kuluvan vuoden toukokuun loppuun, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet
luottamushenkilöt kesäkuun 2017 valtuuston kokouksessa. Kuntalain siirtymäsäännökset koskevat vain toimielimiä, eikä niissä ole mainintaa puheenjohtajiston toimikauden jatkumisesta.
Valtuuston puheenjohtajistosta sen sijaan on säädetty erikseen näiltä osin vielä sovellettavan vanhan kuntalain (365/1995) 12 §:ssä, josta ilmenee, että valtuuston puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi "jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta".
Evijärven valtuusto on päättänyt 21.1.2013 § 4 valtuuston puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta. Puheenjohtajisto on valittu valtuuston kokouksissa 21.1.2013 § 4
ja 20.1.2015 § 3. Kun valtuuston puheenjohtajiston toimikausi poikkeaa valtuuston
toimikaudesta, puheenjohtajisto tulee valita uudelleen 31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi.
Kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajiston toimikausi on sama
kuin toimielimen toimikausi. Puheenjohtajistoa ei tarvitse valita uudelleen
kunnanhallituksen ja lautakuntien toimikauden jatkuessa suoraan lain nojalla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee
valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan siihen saakka, kunnes uudet luottamushenkilöt on valittu.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 3
13.2.2017
Niina Alatalo ehdotti puheenjohtajaksi Juha Alkiota, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aapo Kirsilää ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Petteri Laukkosta. Ilmari Sulkakoski ja Karoliina Sulkakoski kannattivat ehdotusta.
Muita ehdotuksia ei tehty.
Päätös: Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Juha Alkion, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aapo Kirsilän ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Petteri Laukkosen.
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4 § LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON
Khall § 19
6.2.2017

Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.10.2016 § 145 päättänyt myöntää Särkikylän
kosteikkohankkeelle alkupääomaa 100 000 euroa ja edellyttänyt pääoman takaisinmaksua täysimääräisenä. Myönnettävää pääomaa ei ole kuitenkaan huomioitu valtuustossa 19.12.2016 hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 2017. Tilintarkastajalta
saadun ohjeistuksen mukaan hankkeelle lainattava alkupääoma tulisi huomioida
myös talousarviossa, vaikka pääoma maksetaan takaisin täysimääräisenä.
Hallintosäännön 30§ mukaan (22.) kunnanhallitus päättää antolainan myöntämisestä,
jos valtuusto on talousarvioon varannut tarkoitukseen määrärahan.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan talousarvioon seuraavan lisämäärärahan vuodelle 2017:
Muut lainasaamiset
Lainasaamiset muilta (pitkäaik.)

100 000 €

Antolaina katetaan lainanottoa lisäämällä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 4
13.2.2017

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5 § MUUT ASIAT
Valt § 5
13.2.2017
1. Markus Kattilakoski piti puheenvuoron, jossa hän pyysi kunnalta selvitystä
seuraavaan valtuuston kokoukseen terveyskeskuksen ja Antinrinteen tilanteesta.
2. 6.3.2017 Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavaltuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

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

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

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 3, 4

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
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 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 myöskään 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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