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32 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 32 
16.8.2021  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 10.8.2021 ja kokouskutsu on julkaistu viikon 32 Järviseudun Sanomissa. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 10.8.2021.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 17 valtuutettua.  
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

33 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 33 
16.8.2021 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ahopelto ja Juha Alkio.    
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34 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.8.2021-31.5.2025 

 
Khall § 107 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten viisijäsenisen vaalilau-
takunnan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon tasa-
arvolain säädökset, sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 34 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti Alina Lehtoa puheenjohtajaksi, Lehdolle varajäseneksi Pertti Ve-

salaa, Markus Kattilakoskea varapuheenjohtajaksi, varajäseneksi Jani Takamaa, jä-
seneksi Lasse Vertanen, varajäseneksi Anssi Saari, jäseneksi Juha-Matti Kujala, va-
rajäseneksi Antti Aho sekä jäseneksi Antti Perkkalainen, varajäseneksi Daniel Uusi-
talo 

  
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen valtuuston vaalilauta-

kuntaan seuraavat henkilöt: 
 
Varsinainen jäsen:  Varajäsen: 
Alina Lehto   Pertti Vesala 
Markus Kattilakoski  Jani Takamaa 
Lasse Vertanen  Anssi Saari 
Juha-Matti Kujala  Antti Aho 
Antti Perkkalainen  Daniel Uusitalo 
 
Valtuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Alina Lehto ja Markus Kattilakoski va-
rapuheenjohtajaksi. 
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35 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMI-
NEN 

Khall § 108 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-
lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 

 Hallintosäännön 55 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohta-
jaa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kunta-
lain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 35 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti toimikaudekseen puheenjohtajaksi Esko Ahosta, 1.varapuheen-

johtajaksi Markus Kattilakoskea ja 2. varapuheenjohtajaksi Juha-Matti Kujalaa. 
 

Päätös: Valittiin yksimielisesti valtuustolle toimikaudekseen puheenjohtajaksi Esko 
Ahonen, 1. varapuheenjohtajaksi Markus Kattilakoski ja 2. varapuheenjohtajaksi 
Juha-Matti Kujala. 
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36 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2021-2023 

Khall § 109 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus. 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 
 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta; 
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva hen-
kilö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana 
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
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Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see kaksivuotiskaudelle 30.6.2023 asti  

 

1. kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että 

2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja en-

simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 36 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Alina Lehtoa ja hänen vara-

jäsenekseen Lenita Kottari, 1. varapuheenjohtajaksi Jani Takamaata ja hänen varajä-
senekseen Jonna Lantela, 2. varapuheenjohtajaksi Antti Perkkalaista ja hänen vara-
jäsenekseen Susanna Välikangas, jäseneksi Marita Huhmarsalo ja hänen varajäse-
nekseen Pauli Hanhikoski, jäseneksi Sebastian Mäkelää ja hänen varajäsenekseen 
Johannes Mäkinen, jäseneksi Antti Ahoa ja hänen varajäseneksi Martti Mäkinen sekä 
jäseneksi Mirva Pietilää ja hänen varajäsenekseen Heikki Vainionpää. 

  
  
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallitukseen vuosille 2021 - 2023 

seuraavat henkilöt: 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Alina Lehto   Lenita Kottari 
 Jani Takamaa  Jonna Lantela 
 Antti Perkkalainen  Susanna Välikangas 
 Marita Huhmarsalo  Pauli Hanhikoski 
 Sebastian Mäkelä  Johannes Mäkinen 
 Antti Aho   Martti Mäkinen 
 Mirva Pietilä   Heikki Vainionpää 
 

Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Alina Lehdon, 1. 
varapuheenjohtajaksi Jani Takamaan ja 2. varapuheenjohtajaksi Antti Perkkalaisen. 
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37 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 110  
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi tarkastuslautakunta. 
 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talou-
den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 

 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apu-
laispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan mää-
räysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419) 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

L:lla 419/2021 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.8.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu: 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa; 

Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista val-
tuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuustokaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025 tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen ottaen huomioon kuntalain 121 §:n ja 75 §:n, hallintosäännön 49 §:n ja tasa-arvo-
lain säädökset. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

  

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210419
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Valt § 37 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Kari Hernesahoa ja hänen varajäsenekseen 

Yrjö Vertanen varapuheenjohtajaksi Lasse Vertasta ja hänen varajäsenekseen Anssi 
Saari, jäseneksi Emma Katajamäkeä ja hänen varajäsenekseen Ulla Lassila, jäse-
neksi Terhi Kultalahtea ja hänen varajäsenekseen Anne Joensuu sekä jäseneksi 
Antti Haapojaa ja hänen varajäseneksi Daniel Uusitalo. 

  
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudekseen 

seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen  
 Kari Hernesaho  Yrjö Vertanen 
 Lasse Vertanen  Anssi Saari 
 Emma Katajamäki  Ulla Lassila 
 Terhi Kultalahti  Anne Joensuu 
 Antti Haapoja  Daniel Uusitalo  
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Kari Herne-
sahon ja varapuheenjohtajaksi Lasse Vertasen. 
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38 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 111 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan  

1. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä  

2. vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten si-

jaan ottaen huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 38 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Vuokko Sulkakoskea, varapuheenjohtajaksi 

Jukka Äyrää, jäseneksi Ulla Lassilaa, Daniel Uusitaloa sekä Aarno Mars, kutsumisjär-
jestyksessä 1. varajäseneksi Kristian Wetterstrand, 2. varajäseneksi Virpi Mäkelä, 3. 
varajäseneksi Juha Vinkanharju, 4. varajäseneksi Matti Saari, 5.varajäseneksi Marja-
Leena Försti 

 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen keskusvaalilautakun-

taan seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
 Vuokko Sulkakoski  1. Kristian Wetterstrand 
 Jukka Äyrä   2. Virpi Mäkelä 
 Lassila Ulla   3. Juha Vinkanharju 
 Daniel Uusitalo  4. Matti Saari 
 Aarno Mars   5. Marja-Leena Försti 
      
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Vuokko Sul-
kakoski ja varapuheenjohtajaksi Jukka Äyrä. 
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39 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-
31.5.2025  

Khall § 112 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
sivistystoimen päävastuualueella sivistyslautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jä-
senten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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Valt § 39 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti puheenjohtajaksi Ann-Helen Mäkelää ja hänen varajäsenekseen 

Kristian Wetterstrand, varapuheenjohtajaksi Antti Ahopeltoa ja hänen varajäsenek-
seen Maritta Hanhikoski, jäseneksi Sakari Lehtoa ja hänen varajäsenekseen Elina 
Paalanen, jäseneksi Johannes Mäkistä ja hänen varajäsenekseen Ulla Kauppi, jäse-
neksi Saija-Liisa Niemeä ja hänen varajäsenekseen Sironen Olli, jäseneksi Tarja Jo-
kelaa ja hänen varajäseneksi Heidi Jussinmäki sekä jäseneksi Iiris Takamaata ja hä-
nen varajäseneksi Anssi Saari. 

 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen sivistyslautakuntaan 

seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Ann-Helen Mäkelä  Kristian Wetterstrand 
 Antti Ahopelto  Maritta Hanhikoski 
 Sakari Lehto   Elina Paalanen 
 Johannes Mäkinen  Ulla Kauppi 
 Saija-Liisa Niemi  Sironen Olli 
 Jokela Tarja   Heidi Jussinmäki  
 Iiris Takamaa  Anssi Saari  
 

Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Ann-Helen Mä-
kelä ja varapuheenjohtajaksi Antti Ahopelto. 
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40 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-
31.5.2025 

Khall § 113 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
teknisen toimen päävastuualueella tekninen lautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Teknisessä lautakun-
nassa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuu-
tettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee teknisen lautakunnan 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen tekniseen lautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 40 
16.8.2021 Pertti ehdotti puheenjohtajaksi Pasi Mäntylää ja hänen varajäsenekseen Kari Talvitie, 

varapuheenjohtajaksi Jarkko Pahkakangasta ja hänen varajäsenekseen Riikka Saari-
koski, jäseneksi Marja-Leena Kultalahtea ja hänen varajäsenekseen Erkki Latukka, 
jäseneksi Kalle Kaskea ja hänen varajäsenekseen Satu Ritala, jäseneksi Juha-Matti 
Kujalaa ja hänen varajäsenekseen Jyrki Mikkola, jäseneksi Minja Ketoa ja hänen va-
rajäsenekseen Tarja Jokela sekä jäseneksi Noora Sipponen ja hänen varajäsenek-
seen Vily Kattilakoski  

 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan 

seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Pasi Mäntylä   Kari Talvitie 
 Jarkko Pahkakangas  Riikka Saarikoski 
 Marja-Leena Kultalahti  Erkki Latukka 
 Kalle Kaski   Satu Ritala 
 Juha-Matti Kujala  Jyrki Mikkola 
 Minja Keto   Tarja Jokela 
 Noora Sipponen  Vily Kattilakoski 
  

Valtuusto valitsi yksimielisesti teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Pasi Mäntylän 
ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Pahkakankaan. 
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41 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VALIT-
SEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 114 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki 
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven kunta neljä (4) jäsentä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

                  
  Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen neljä jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 41 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Alina Lehtoa ja hänen varajäsenekseen Mirva Pietilä, 

jäseneksi Esko Ahosta ja hänen varajäseneksi Sebastian Mäkelä, jäseneksi Terhi 
Kultalahti ja hänen varajäseneksi Minja Keto sekä jäseneksi Antti Ahopeltoa ja hänen 
varajäseneksi Jani Takamaa. 

 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen yhtymähallitukseen seuraavat henkilöt: 
   
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Alina Lehto   Mirva Pietilä 
 Esko Ahonen  Sebastian Mäkelä  
 Terhi Kultalahti  Minja Keto 
 Antti Ahopelto  Jani Takamaa 
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42 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMI-
NEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 115 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 2. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhty-
män hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan, johon valtuustot 
valitsevat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee 
neljä (4) jäsentä ja Evijärven kunta kaksi (2) jäsentä.  
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 42 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Emma Katajamäkeä ja hänen varajäsenekseen Antti 

Perkkalainen sekä jäseneksi Pauli Hanhikoskea ja hänen varajäsenekseen Ulla Lin-
turinne. 

 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Emma Katajamäki  Antti Perkkalainen 
 Pauli Hanhikoski  Ulla Linturinne 
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43 § ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSEN-
TEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 116 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussäännön 2. luvun 8 §:n mukaan jäsenkun-
tien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon kunnanvaltuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen väestötietolain mu-
kaisen asukasluvun mukaan siten, että 2001–8000 asukkaan kunnasta valitaan kaksi 
jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Tilastokeskuksen vä-
estötilaston mukaan Evijärvellä on ollut 31.12.2019 yhteensä 2425 asukasta. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon kaksi 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 43 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Alina Lehtoa ja hänen varajäsenekseen Esko Ahonen 

ja jäseneksi Antti Ahopeltoa ja hänen varajäsenekseen Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin valtuustoon seuraavat henkilöt: 
   
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Alina Lehto   Esko Ahonen 
 Antti Ahopelto  Marita Huhmarsalo 
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44 § ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄ-
SENEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 117 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkun-
tien valtuustot valitsevat jäseniä yhtymävaltuustoon asukaslukujen mukaisesti jäsen- 

      kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Enintään 8.000 asukkaan 
kunta valitsee yhden jäsenen.  Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhty-
män toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jä-
senkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, 
joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilö. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 44 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Antti Perkkalaista ja varajäseneksi Teemu Kauris. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäseneksi Antti Perkkalaisen ja varajäseneksi Teemu Kauris. 
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45 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTA-
JIEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 118 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan koulutuskuntayhty-
män ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat kun-
nanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa. Koulutuskuntayhtymän 
valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta neljä (4) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset 
varajäsenet. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 45 
16.8.2021 Pertti Vesala esitti jäseneksi Ann-Helen Mäkelää ja hänen varajäseneksi Sebastian 

Mäkelä, jäseneksi Tarja Jokelaa ja hänen varajäseneksi Pertti Vesala, jäseneksi Jo-
hannes Mäkistä ja hänen varajäseneksi Mirva Pietilä sekä jäseneksi Pauli Hanhikos-
kea ja hänen varajäseneksi Mari Takamaa. 

 
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen Järviseudun koulutus-
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon seuraavat henkilöt: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Ann-Helen Mäkelä  Sebastian Mäkelä 
Tarja Jokela   Pertti Vesala 
Johannes Mäkinen  Mirva Pietilä 
Pauli Hanhikoski  Mari Takamaa 
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46 § JÄSENEN VALITSEMINEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUSTO-
KAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 119 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Pohjanmaan jätelautakunta on Ekorosk Oy:n 10 jäsenkunnan yhteinen lautakunta, 

jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelautakunta toimii yhteisenä 
viranomaisena jäteasioissa. Pohjanmaan jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Pietar-
saaren kaupunki. Yhteistyökuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaan jätelauta-
kuntaan Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit valitsevat kaksi ja muut kunnat yhden 
jäsenen ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.   

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa   
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Pohjanmaan jätelautakuntaan yhden edustajan ja hänelle vara-
edustajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 46 
16.8.2021  Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Juha-Matti Kujalaa ja varajäseneksi Vily Kattilakoski. 
 

Päätös: Valtuusto valitsi toimikaudekseen jäseneksi Pohjanmaan jätelautakuntaan 
Juha-Matti Kujalan ja hänen varajäsenekseen Vily Kattilakoski. 
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47 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNTAPÄIVILLE 

Khall § 120 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan  

”Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuo-
den alkupuoliskolla. Maakuntahallitus määrää kokousajan ja –paikan. 
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme kuu-
kautta ennen kokousajankohtaa. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitse-
miensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen 
maakuntapäiviä. Maakuntapäivien esityslista on lähetettävä jäsenkunnille viimeistään 
kuukautta ennen maakuntapäiviä toimitettavaksi edelleen jäsenkuntien valitsemille 
edustajille.” 
 
Perussopimuksen 5 §:n mukaan  
”Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat maakuntapäiville maakun-
tapäiviä edeltävissä kunnallisvaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan yhden 
jäsenen kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi. Kullekin jä-
senelle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, joka osallistuu maakuntapäiville varsi-
naisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin edustajalla on maakuntapäivillä yksi 
ääni. Maakuntapäiväedustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkunnan kunnanval-
tuuston jäsen.” 
 
Maakuntapäivät kutsutaan koolle maanantaina 13.9.2021 klo 10.00. 
 
Evijärven kunta nimeää maakuntapäiväedustajia kaksi ja kummallekin henkilökohtai-
sen varaedustajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee maakuntapäiville 13.9.2021 kaksi edustajaa ja heille kummallekin henkilökoh-
taisen varaedustajan valtuuston jäsenten keskuudesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

Valt § 47 
16.8.2021  Pertti Vesala ehdotti edustajaksi Esko Ahosta ja hänen varaedustajaksi Alina Lehto, 

edustajaksi Antti Ahopelto ja hänen varaedustajaksi Markus Kattilakoski. 
 
 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita maakuntapäiville 13.9.2021 edustajik-

seen: 
 
 Varsinainen edustaja  Varaedustaja 
 Esko Ahonen  Alina Lehto 
 Antti Ahopelto  Markus Kattilakoski 
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48 § ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN 
VALTUUSTOKAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 121  
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 3 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeu-
den lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuo-
miopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta 
valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden 
lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lau-
tamies. 
 
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 TIV/67/2021 vahvistanut Etelä-Poh-
janmaan käräjäoikeuteen valittavaksi yhden lautamiehen Evijärven kunnasta. Käräjä-
oikeuden lautamies toimii myös maaoikeuden lautamiehenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen yhden lautamiehen ottaen huomioon lain käräjäoikeuden lauta-
miehistä vaatimukset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 48 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti Jouko Kottaria. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen lautamieheksi Jouko 
Kottarin. 
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49 § POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAU-
DELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 122 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin 
neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajä-
sen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n (860/2015) nojalla Pohjanmaan poliisilaitos  
paikallisena poliisiviranomaisena on vahvistanut poliisin neuvottelukunnan kuntakoh-
taiset jäsenmäärät. Evijärven kunnasta on yksi jäsen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 49 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti jäseneksi Sebastian Mäkelää ja hänen varajäsenekseen Emma 

Katajamäki. 
 

Päätös: Valtuusto valitsi toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan 
Sebastian Mäkelän ja hänen varajäsenekseen Emma Katajamäen. 
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50 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA VALTUUSTOKAU-
DELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 123 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan us-
kotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia 
oloja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjä-
oikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 

Muutoin uskotuista miehistä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luotta-

mushenkilöstä, ellei kiinteistönmuodostamislaissa toisin säädetä.  

 

Maanmittauslaitos toivoo, että uskottuja miehiä nimetään tarpeeksi ja heitä valitaan 

tasaisesti eri puolilta kuntaa. Lisäksi maanmittauslaitos pyytää kiinnittämään huo-

miota uskotuksi mieheksi valittavien päivätyöhön, että he olisivat käytettävissä usko-

tun miehen tehtäviin.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä riittävän määrän, vähin-

tään kuusi, ottaen huomioon kiinteistönmuodostuslain ja lain käräjäoikeuden lauta-

miehistä määräykset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 50 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti uskotuiksi miehiksi Pekka Hinkkaa, Vuokko Sulkakoskea, Asko 

Latukkaa, Kari Talvitietä, Erkki Latukkaa, Esa Rintakangasta, Janne Koskimäkeä, 
Hannu Vesalaa ja Juha Vinkanharjua. 

 
Päätös: Valtuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt: 
Pekka Hinkka, Vuokko Sulkakoski, Asko Latukka, Kari Talvitie, Erkki Latukka, Esa 
Rintakangas, Janne Koskimäki, Hannu Vesala ja Juha Vinkanharju.  
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51 § KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ, SOI-
TEN YHTYMÄVALTUUSTON SOPIMUSKUNNAN JÄSENEN VALINTA VALTUUSTO-
KAUDELLE 1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 124 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
21.6.2021 
 
 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten perussopimuksen 

10 §:n mukaan Soiten sopimuskunnilla on oikeus nimetä yksi (1) edustaja yhtymäval-
tuustoon.  Edustaja on läsnä- ja puheoikeudella ilman äänioikeutta. 

 
 Kuntayhtymä pyytää perussopimuksen mukaisen edustajan valtuustoon alkavalle val-

tuustokaudelle. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen sopimuskunnan edustajan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 51 
16.8.2021 Pertti Vesala ehdotti edustajaksi Esko Ahosta. 
 

Päätös: Valtuusto valitsi toimikaudekseen Esko Ahosen edustajaksi Keski-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhtymävaltuustoon.  
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52 § VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 
1.8.2021-31.5.2025 

Khall § 125 
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntalain 94 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä 
päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tieto-
verkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta 
muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-
tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava 
verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainit-
tava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Hallintosäännön 66 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan 
ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustokau-
della 1.8.2021 – 31.5.2025 valtuuston kokouskutsu julkaistaan Järviseudun Sano-
missa ja käsiteltävine asioineen internetissä kunnan kotisivuilla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 52 
16.8.2021 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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53 § MUUT ASIAT  

Valt § 53 
16.8.2021  
 1. Kunnanjohtaja onnitteli kaikkia valtuutettuja ja kertoi tulevista tapahtumista. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 32 – 33, 52 

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 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 34 - 52 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät:                              Valitusaika 14 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 aino-
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä 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) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen-
hakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapau-
tettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


