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Valtuusto 

   PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2017  
 

 
KOKOUSAIKA 

                  
 6.3.2017 klo 18.00 – 19.39 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

                                        Läsnä 
Juha Alkio, pj x 
Niina Alatalo x 
Jari Anttikoski x 
Seppo Haapasuo - 
Matti Holm x 
Tarja Jokela x 
Jyrki Järvinen x 
Markus Kattilakoski x 
Aapo Kirsilä, I vpj - 
Matti Sulkakoski x 
Terhi Kultalahti x 
 

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 
 
 
 
 

 
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja 
Pekka Suhonen, pöytäkirjanpitäjä 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri 
Sanna Syrjälä, kehityssihteeri 

 
ASIAT 

 
§:t 6-8 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Juha Alkio 
puheenjohtaja 

 
 
  
Pekka Suhonen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä     . päivänä  maaliskuuta 2017 
     
 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnanvirastossa 9. päivänä maaliskuuta 2017  
klo 9 – 15  
 
 
Pekka Suhonen 
pöytäkirjanpitäjä 
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6 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Valt § 6 
6.3.2017  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 kokoukses-
ta 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 asi-

oista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, 

jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 58 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak-

si kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle 1.3.2017 ja julkaistu 

Järviseudun Sanomissa 1.3.2017. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuil-

le 1.3.2017. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla. 

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 18 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  6.3.2017                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

12 

7 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

 
Valt § 7 
6.3.2017 Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-

lakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian koh-
dalla toisin päätä. 
 
Niina Alatalo ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sulkakoskea ja Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Sulkakoski ja Terhi Kultalahti. 
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8 § EVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN 

Khall § 25 
6.2.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut osittain sovellettavaksi 1.5.2015 alkaen ja tulee 
kokonaisuudessaan sovellettavaksi uuden valtuuston toimikauden alkaessa 1.6.2017 
alkaen. Kuntalain 90 § edellyttää, että kunnassa on hallintosääntö, johon kootaan 
kaikki nykyisin hallintosäännöllä ja eri johtosäännöillä määrättävät asiat.  
 
Hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toimin-
nan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toimin-
nasta. Hallintosääntö on kunnan toimintaa ja hallintoa ohjaava keskeinen ohjausväli-
ne kuntastrategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella. 
 
Hallintosäännöllä määritellään, millaisella luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaa-
tiolla kunta toimii ja miten kuntaa johdetaan. Hallintosäännöstä ilmenee, mitä luotta-
mustoimielimiä kunnassa on, mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta, sekä mikä on 
toimielinten jäsenmäärä. Lisäksi hallintosäännössä säädetään kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan tehtävistä, henkilöstöasioista, taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta. 
 
Päätöksenteon ja hallintomenettelyn osalta hallintosääntö sisältää määräykset mm. 
toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisestä, 
esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asia-
kirjojen allekirjoittamisesta ja otto-oikeudesta. Tämän lisäksi hallintosääntö sisältää 
valtuuston toimintaan liittyvät asiat, jotka nykyisin säädetään valtuuston työjärjestyk-
sessä. 
 
Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa. Hallintosääntömää-
räys ei kuitenkaan saa olla lainvastainen. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. 
Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuu-
luvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. 
 
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimi-
valtaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Päättäessään hallintosäännös-
tä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, 
päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko 
kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. 
 
Valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 
Laissa ei oteta kantaa päätöksentekotapaan. Perinteinen tapa on ollut valtuuston hy-
väksymä erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, johon on koottu 
palkkio- ja korvausperusteet. Nämä perusteet on koottu hallintosääntöön erilliseksi 
luvuksi. 
 
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi 
hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viran-
omainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa 
hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa 
ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallituk-
selle. 
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Hallintosääntöä on käsitelty kunnan johtoryhmässä sekä valtuuston ja hallituksen pu-
heenjohtajien kanssa ja muokattu saatujen kommenttien perusteella. Valmistelussa 
on otettu huomioon uuden kuntalain vaatimukset. 
 
Valtuutettujen lukumäärästä sekä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivis-
tyslautakunnan jäsenten määrästä ja varajäsenten määrästä valtuusto on päättänyt 
kokouksessaan 7.11.2016 § 34. 
 
Kokouspalkkioiden määrät on vahvistettu valtuuston kokouksessa 19.12.2016 § 41 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytty samassa kokouk-
sessa § 38. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitteen mukaisen hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 
 

 Ilmari Sulkakoski ehdotti, että 7 § muutetaan seuraavasti: Kunnanhallituksessa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
Sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa varsinaisista jäsenistä vähintään 
kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Pertti Vesala ja Markus 
Kattilakoski kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku tehtyä 
ehdotusta. Vastustusta ei ollut, joten muutosehdotus tuli hallituksen kannaksi. 
 
 
Päätös:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen 
hallintosäännön seuraavalla muutoksella: 
 
7 § 
Kunnanhallituksessa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja 
tai varavaltuutettuja. Sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa varsinaisista 
jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
 
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 
 

  
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  
Valt § 8 
6.3.2017 Lasse Vertanen ehdotti kohdan 24. poistoa hallintosäännön pykälästä 24 §. Markus 

Kattilakoski kannatti ehdotusta. Koska oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava eh-
dotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että 
kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Vertasen ehdotusta kan-
nattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoää-
nestys, jossa annettiin 17 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Holm, Jokela, Järvinen, Kul-
talahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski K, Sulkakoski I, Sulka-
koski M, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Alkio) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen).  
Äänestystuloksen mukaisesti kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston kannaksi. 

  
 Markus Kattilakoski ehdotti pykälän 73 § viimeisen kappaleen poistoa. Lasse Verta-

nen kannatti ehdotusta. Koska oli tehty hallituksen esityksestä poikkeava ehdotus, 
asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että kunnan-
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hallituksen esitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Kattilakosken ehdotusta kannat-
tavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänes-
tys, jossa annettiin 17 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski, Holm, Jokela, Järvinen, Kulta-
lahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Saarijärvi, Sulkakoski K, Sulkakoski I, Sulkakoski 
M, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Alkio) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen).  Ää-
nestystuloksen mukaisesti kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston kannaksi. 

 
 Tarja Jokela ehdotti seuraavaa lisäystä pykälään 106 §: ”Tarkastuslautakunnan ko-

kouksissa asiat päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.” Lasse Vertanen ja 
Markus Kattilakoski sekä Terhi Kultalahti kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tie-
dusteli valtuustolta, voidaanko ehdotettu lisäys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei 
vastustanut ehdotettua lisäystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotetun lisäyk-
sen. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi hallintosäännön kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 
seuraavalla lisäyksellä: 
106 § 
Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat päätetään puheenjohtajan selostuksen poh-
jalta. 
 
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 alkaen. 
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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: 6, 7 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 8 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
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 asia-
kirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla  
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 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
 


