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Läsnä
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Jari Anttikoski
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Matti Holm
x
Tarja Jokela
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Jyrki Järvinen
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Läsnä
Erkki Latukka
x
Petteri Laukkonen, II vpj
x
Pasi Mäntylä
Mikko Paalanen
Mikko Saarijärvi
Karoliina Sulkakoski
Ilmari Sulkakoski
x
Lasse Vertanen
x
Pertti Vesala
Susanna Välikangas
x
Keijo Forsbacka (varavalt.) x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja
Pekka Suhonen, pöytäkirjanpitäjä
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja
Tuomo Saari, kunnaninsinööri
Harri Jokiranta, projektinjohtaja, Etelä-Pohjanmaan SOTE

ASIAT
§:t 9-13
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 maaliskuuta 2017

Erkki Latukka
Petteri Laukkonen
Evijärven kunnanvirastossa 30. päivänä maaliskuuta 2017
klo 9 – 15

Pekka Suhonen
pöytäkirjanpitäjä
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9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 9
27.3.2017

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 22.3.2017 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 22.3.2017. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 22.3.2017. 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: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 10
27.3.2017

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 pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Latukkaa ja Petteri Laukkosta.
Päätös: Valittiin Erkki Latukka ja Petteri Laukkonen pöytäkirjan tarkastajiksi.
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11 § YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTILOJEN PÄIVITYS
VUONNA 2017
Khall § 41
27.2.2017

Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Seinäjoen kaupungin organisaatiossa toimiva 12 kunnan yhteinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto on käsitellyt kokouksessaan 9.12.2016 ympäristöterveydenhuollon vastaanottotiloja toimialueellaan. Jaoston päätöksessä todetaan, että
toimipisteet viedään yhteistoiminta-alueen kuntien valtuustojen hyväksyttäviksi.
Toimipisteitä on yhteensä 14 kpl ja yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 12 kuntaa:
Seinäjoki (isäntäkunta), Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri. Yhteistoiminta on alkanut vuoden 2011 alusta ja
sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki kuntajohtajat.
Liitteenä on pöytäkirjanote ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston päätöksestä 9.12.2016 § 17.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen toimipisteet liitteen mukaisesti.
Terhi Kultalahti oli poissa edustusjäävinä pykälän käsittelyn ajan. Ilmari Sulkakoski
toimi puheenjohtajan pykälän käsittelyn ajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto hyväksyy yhteistoiminta-alueen toimipisteet liitteen mukaisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 11
27.3.2017

Terhi Kultalahti poistui edustusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös: Valtuusto hyväksyi liitteen mukaiset yhteistoiminta-alueen toimipisteet yksimielisesti.
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12 § LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON
VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI
Khall § 56
20.3.2017

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausunnot
sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksesta
hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 16.15 mennessä.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015,
7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan
lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita
palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa
palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan
ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja
velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä.
Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja
muussa valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan
oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa.
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen.
Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia
koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle.
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin
esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.
Liitteenä on Evijärven kunnan lausunto hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 12
27.3.2017

Lasse Vertanen esitti, että lausunto hyväksytään seuraavalla lisäyksellä: Valtuutetuilla ei ole tarpeeksi tietoa asian hyväksymiseen valtion taholta. Markus Kattilakoski
kannatti esitystä. Koska oli tehty hallituksen pohjaesityksestä poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että hallituksen
pohjaesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Vertasen lisäysesitystä kannattavat
äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa annettiin 12 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Holm, Kirsilä, Kultalahti, Latukka,
Laukkonen, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Välikangas, Kuusela, Alkio), 4 EI-ääntä (Jokela, Järvinen, Kattilakoski, Vertanen) ja yksi tyhjä ääni (Forsbacka). Äänestystuloksen perusteella hallituksen esitys oli tullut valtuuston päätökseksi.
Päätös: Valtuusto antoi liitteenä olevan lausunnon hallituksen luonnoksesta sosiaalija terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
Lasse Vertanen jätti asiaan eriävään mielipiteen.
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13 § MUUT ASIAT
Valt § 13
27.3.2017
1. Lasse Vertanen jätti valtuustoaloitteen.
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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: 9, 10, 13
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: 11, 12

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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