JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne),
maanantaina 28.10.2019 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
42 § Honkajoen kunnan esitys Pohjois-Satakunnan alueen yhteisen
kuntaliitosselvityksen tekemisestä / yhteistyön lisäämisestä
43 § Osavuosiraportti 1.1. – 30.6.2019
44 § Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen
45 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2020
46 § Jämijärven kunnan sivistystoimen alaisten toimitilojen hankesuunnitelma
47 § Luottamushenkilön valinta edesmenneen Ilkka Hyttisen tilalle
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 1.11.2019 kello 8.30 - 10.30.
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40 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
24.10.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä
24.10.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 24.10.2019.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

41 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Leponiemi ja Riku Vallila.
_____
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Kunnanhallitus
210 §
30.9.2019
42 §

HONKAJOEN KUNNAN ESITYS POHJOIS-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISEN
KUNTALIITOSSELVITYKSEN TEKEMISESTÄ / YHTEISTYÖN LISÄÄMISESTÄ

KH 210 §

Honkajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 29.8.2019 esittää Jämijärven,
Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnille sekä Kankaanpään
kaupungille Pohjois-Satakunnan kuntien yhteisen kuntaliitosselvityksen
tekemistä / yhteistyön lisäämistä. Honkajoen kunnan lähettämä
kyselykirjelmä on esityslistan liitteenä 210.1.
Selvitykseen osallistumisen keskeisenä motivaatio voi olla yleinen
palvelujen turvaamisen näkökulma, jonka lisäksi tekijöinä voivat
vaikuttaa esimerkiksi työssäkäynnin ja asioinnin suunta (suunnat),
palvelujen järjestämisen käytännön kysymykset, maantieteelliset tekijät
ja nykyinen palvelujen järjestämisen yhteistyö. Nykyisin Jämijärven
kunta on laajimmin mukana Pohjois-Satakunnan
peruspalvelukuntayhtymässä, jonka volyymistä Kankaanpään kaupunki
muodostaa n. 50 %. Näistä näkökulmista katsottuna Jämijärven
kannalta kuntaliitosselvityksessä tulisi ainakin Kankaanpään kaupungin
olla mukana. Itse selvityksessä pitää em. kysymyksiin kiinnittää
huomioita riittävällä ja konkreettisella tasolla. Kankaanpään
kaupunginhallitus on tehnyt 23.9. kokouksessaan
kaupunginvaltuustolle esityksen, jossa Kankaanpää olisi valmis
kuntaliitosselvitykseen niiden kuntien kanssa, jotka haluavat osallistua
kyselyssä tarkoitettuun kuntaliitosselvitykseen.
Kuntaliitosselvitystyössä selvitetään palvelujen järjestämistä
kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti mielekkäällä tavalla. Itse
selvitystyössä voidaan siten kiinnittää huomioita siihen, mitä palveluja
voitaisiin järjestää nykyistä tehokkaammin ja/tai laadukkaammin
yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa. Näin voitaisiin hakea
vastausta Honkajoen kunnan kysymykseen siitä, missä palveluissa
yhteistyötä olisi aiheellista lisätä.
Kuntatalouden haasteiden edessä tavoitteena on saada tietoa
palvelujen järjestämisestä taloudellisemmin ja missä tahansa
tilanteessa kunnan tulee hankkia aktiivisesti tietoa siitä, onko palvelut
järjestettävissä taloudellisemmin tai laadukkaammin. Vastauksessa
Honkajoen kunnan kysymyksiin voi siten viitata periaatteelliseen
haluun keskustella palvelujen järjestämisestä. Käytännössä vastaus
tiettyjen palvelujen yhteisestä järjestämisestä edellyttää, että voidaan
yhteisen järjestelyn parantavan palvelua ja/tai tekevän sen
edullisemmaksi.
Jämijärven kunnanvaltuuston päätöstä ei ole ajoitettu Honkajoen
kunnan antamaan aikarajaan (15.10.) mennessä tapahtuvaksi.
Jämijärven kunnan edustajat osallistuvat Honkajoen kunnan 15.10.
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järjestämään kuntaliitosselvityksestä ja yhteistyön lisäämisestä
kiinnostuneille tarkoitettuun tilaisuuteen osana asian valmistelua.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Jämijärven kunta osallistuu esitetyllä alueella tehtävään
kuntaliitosselvitykseen, mikäli ainakin Kankaanpää on selvityksessä
mukana.
2) Jämijärven kunta odottaa kuntaliitosselvitykseltä, että siinä tutkitaan
palvelujen yhdessä järjestämisen hyötyjä sekä nykyisissä yhteisissä
että mahdollisissa yhteisissä palveluissa osin riippumatta
kuntaliitostavoitteesta.
3) Jämijärven kunta on valmis keskustelemaan palvelujen
järjestämisestä yhteistyössä nykyistä laajemmin.
Käsittely:

Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan.

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) Jämijärven kunta osallistuu esitetyllä alueella tehtävään
kuntaliitosselvitykseen, mikäli ainakin Kankaanpää ja Honkajoki ovat
selvityksessä mukana.
2) Jämijärven kunta odottaa kuntaliitosselvitykseltä, että siinä tutkitaan
palvelujen yhdessä järjestämisen hyötyjä sekä nykyisissä yhteisissä
että mahdollisissa yhteisissä palveluissa osin riippumatta
kuntaliitostavoitteesta.
3) Jämijärven kunta on valmis keskustelemaan palvelujen
järjestämisestä yhteistyössä nykyistä laajemmin.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

KV 42 §
Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että
1) Jämijärven kunta osallistuu esitetyllä alueella tehtävään
kuntaliitosselvitykseen, mikäli ainakin Kankaanpää ja Honkajoki ovat
selvityksessä mukana.
2) Jämijärven kunta odottaa kuntaliitosselvitykseltä, että siinä tutkitaan
palvelujen yhdessä järjestämisen hyötyjä sekä nykyisissä yhteisissä
että mahdollisissa yhteisissä palveluissa osin riippumatta
kuntaliitostavoitteesta.
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3) Jämijärven kunta on valmis keskustelemaan palvelujen
järjestämisestä yhteistyössä nykyistä laajemmin.

Käsittely:

Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Satu Jokela esitti, että
hyväksytään kunnanhallituksen esityksestä ainoastaan kohta kolme eli
”Jämijärven kunta on valmis keskustelemaan palvelujen
järjestämisestä yhteistyössä nykyistä laajemmin”. Matti Leppihalme
kannatti Satu Jokelan tekemää ehdotusta.
Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että oli tehty
pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten tulee suorittaa
äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan nimenhuutoäänestyksenä toimitettavan
äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: ne jotka
kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät ”Jaa”, ja ne
jotka kannattavat Satu Jokelan esittämää ehdotusta äänestävät ”Ei”.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista Ei-ääntä
ja yksi Jaa-ääni.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyy Satu Jokelan
esityksen mukaisesti vain kohdan kolme eli ”Jämijärven kunta on
valmis keskustelemaan palvelujen järjestämisestä yhteistyössä
nykyistä laajemmin”.

Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti, että Jämijärven kunta on valmis
keskustelemaan palvelujen järjestämisestä yhteistyössä nykyistä
laajemmin.
____
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Kunnanhallitus
212 §
30.9.2019
43 §

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2019

KH 212 §

Vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailusta käy ilmi, että
toimintatuotot ovat edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna laskeneet
-130 262 euroa eli -35,96 %. Toimintakulut ovat nousseet 86 045 euron
verran eli 1,55 % verrattuna vuoden 2018 kesäkuun lopun
tilanteeseen. Toimintakate on noussut 4,18 % eli 216 671 euroa.
Verotulot ovat laskeneet 2,50 % eli 74 047 euron verran ja
valtionosuudet ovat laskeneet 3,39 % eli 93 702 euron verran.
Vuosikate oli kesäkuun lopussa 5 549 058,72 euroa, mikä on viime
vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna 177 379 euroa vähemmän.
Kesäkuun loppuun mennessä talousarviolainoja oli nostettu 500 000
euroa. Pitkäaikaisia lainoja on suunniteltu vähennettävän koko vuoden
aikana 741 787 euron verran. Kesäkuun loppuun mennessä niitä oli
vähennetty 351 547,35 euroa. Kuntatodistuslainoja oli kesäkuun
loppuun mennessä 1 000 000 euroa.
Investointimenoihin on vuodelle 2019 varattu 199 100 euroa, josta on
kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 73,29 % eli 145 911,94 euroa.
Hallintokunnat ovat omalta osaltaan käsitelleet toiminnan ja talouden
toteutumista ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osavuosiraportti 1.1.–
30.6.2019 on liitteenä 212.1.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee osavuosiraportin 1.1.–30.6.2019 tiedokseen
ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

KV 43 §
Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1.1.–30.6.2019
tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
222 §
21.10.2019
44 §

VUODEN 2020 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

KH 222 §

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010)
mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus
verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen
yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.
Kuluvana vuonna Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää vuoden
2020 tuloveroprosentiksi 22,50.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

KV 44 §
Päätösehdotus:

Valtuusto määrää vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 22,50.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
223 §
21.10.2019
45 §

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020

KH 223 §

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa
kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17 päivänä.
-

Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2.00 %,
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä
0,41 – 1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti välillä 2,00 – 6,00
%
Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 –
2,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00
– 2,00 %
Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 – 3,10 %

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019
seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero
1,03 %
- vakituiset asuinrakennukset
0,45 %
- muut asuinrakennukset
1,03 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
- voimalaitokset
3,10 %
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää kunnan
vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Päätös:

yleinen kiinteistövero
1,03 %
vakituiset asuinrakennukset
0,45 %
muut asuinrakennukset
1,03 %
rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
voimalaitokset
3,10 %

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------
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KV 45 §
Päätösehdotus:

Valtuusto määrää kunnan vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:
-

Päätös:

yleinen kiinteistövero
1,03 %
vakituiset asuinrakennukset
0,45 %
muut asuinrakennukset
1,03 %
rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
voimalaitokset
3,10 %

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
224 §
21.10.2019
46 §

JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMITILOJEN
HANKESUUNNITELMA

KH 224 §

Jämijärven kunta käynnisti uuden koulurakennuksen
hankesuunnittelun Jämijärven kunnanvaltuuston päätöksellä 24.9.2018
67§. Kunta aloitti koulun hankesuunnittelun siten, että
hankesuunnittelussa tutkittiin tavoitehintavertailussa esitetyt
vaihtoehdot tarkemmin. Hankesuunnitelmalle varattiin rahoitus vuoden
2019 talousarvioon. Suunnittelutyö hankittiin PPG Oy:ltä.
Hankesuunnitelmassa ei ole sijoitettu kirjaston ja kunnanviraston
toimintoja uuteen rakennukseen. Hankesuunnittelijan lähtökohdat olivat
sellaiset, että rakennuksen bruttoneliön kustannus arvioitiin
valmisteluvaiheessa n. 2 300 euron luokkaan ja esimerkiksi kirjaston
tilatarve 400 neliömetrin suuruusluokkaan.
Hankesuunnittelun aikana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. 8.9.2019. Kuntalaiskyselyssä koulun ja varhaiskasvatuksen sekä
liikuntatilojen (ml. kuntosali) keskittäminen yhteen pisteeseen sai tukea.
Kirjaston osalta kuntalaismielipide oli jakaantunut. Kunnanviraston
rakentaminen koulun yhteyteen ei saanut tukea.
Hankesuunnitelmassa kartoitettiin myös millaisia ratkaisuja on
vaihtoehtoisessa rakentamisessa, jossa osa on paikalleen rakennettua
ja osa on vuokraamalla paikalle toimitettuna
modulina. Hankesuunnitelman mukaan uuden rakennukset toiminnot
rakennettaisiin eli olisivat sijoitettavissa n. 3400 bruttoneliömetrin
kokonaiseen keskusrakennukseen ja lisäksi hankittavaan
modulirakennukseen. Tiloja varattaisiin siten, että kaikki
varhaiskasvatus, esikoulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa.
Monipuolisen käytettävyyden takaamiseksi ja toisaalta rakennettavan
pinta-alankin rajoittamisen vuoksi suunnittelun yhtenä ohjaavana
periaatteena on ollut muuntojoustavuus.
Kokonaisuuteen on varattu tilaa valmistuskeittiölle. Muu kuin
valmistuskeittiö tarkoittaisi jatkossa sitä, että ruoka tuotaisiin
Jämijärven ulkopuolelta ja hintataso on n. 5 euroa per ateria, johon
tulee lisätä jakelukeittiön ja -henkilökunnan kustannukset. Oman
tuotannon tämän hetkinen hinta on alle 4 euroa ateriaa kohden, joten
valmistuskeittiö on edullisempi ratkaisu.
Hankesuunnitelmatyön ohessa on selvitetty rakennettujen koulujen
kustannuksia ja hankittu vertailevaa informaatiota, jonka perusteella
tiedetään, että kokonaisvastuurakentamishankkeissa on päästy myös
matalampiin neliöhintoihin kuin hankesuunnitelmatason laskelmissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
28.10.2019
69
_________________________________________________________________________________
Valtuuston mahdollisesti tämän käsittelyn yhteydessä päättämien
tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi voidaan järjestää
markkinavuoropuhelu, joka alkaa hankintailmoituksen tekemisellä.
Markkinavuoropuhelu edesauttaa tavoitetta tehdä tavoitteet toteuttava
kilpailutus. Markkinavuoropuhelulla ei suljeta pois mahdollisuutta
toteuttaa koulun rakentaminen jaettuna urakkana.
Hankesuunnitelmaluonnoksia ja muita asiakokonaisuuksia
kouluhankkeen suhteen on käsitelty sivistyslautakunnassa, teknisessä
lautakunnassa ja vapaa-aikalautakunnassa sekä vanhusneuvostossa
(mm. kuntosaliin liittyvä intressi) ja nuorten vaikuttajaryhmässä.
Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 224.1.
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
-

kunnanvaltuusto merkitsee hankesuunnitelma-aineiston tiedoksi
kunnanvaltuusto päättää, että
o sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua
toteutetaan yhteensä noin 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa
o rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että
hanke palvelisi ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen,
esikoulun ja perusopetuksen tarpeita ja liikuntatilojen tarvetta
o suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on,
että rakennushanke valmistuu syyslukukauteen 2021
mennessä. Tavoite ei ehdottomasti poissulje jatkokäsittelystä
toteutustapoja, joiden ei voi odottaa toteutuvan ko.
määräaikaan mennessä.
o kunnanhallitus avaa markkinavuoropuhelun, jonka
perusperiaatteina on varmistaa, että hankkeen kilpailutus
toteuttaa muut valtuuston asettamat tavoitteet ja selvittää
erilaisten markkinoilla olevien ratkaisujen soveltuvuutta ja
hintatasoa.

Käsittely:

Käsittelyssä todettiin, että korjataan hankesuunnitelmassa esiintyvät
kirjoitus- ja asiavirheet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

KV 46 §
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnanvaltuusto merkitsee hankesuunnitelma-aineiston tiedoksi
Kunnanvaltuusto päättää, että
Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
28.10.2019
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o sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua
toteutetaan yhteensä noin 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa
o rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että
hanke palvelisi ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen,
esikoulun ja perusopetuksen tarpeita ja liikuntatilojen tarvetta
o suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on,
että rakennushanke valmistuu syyslukukauteen 2021
mennessä. Tavoite ei ehdottomasti poissulje jatkokäsittelystä
toteutustapoja, joiden ei voi odottaa toteutuvan ko.
määräaikaan mennessä.
o kunnanhallitus avaa markkinavuoropuhelun, jonka
perusperiaatteina on varmistaa, että hankkeen kilpailutus
toteuttaa muut valtuuston asettamat tavoitteet ja selvittää
erilaisten markkinoilla olevien ratkaisujen soveltuvuutta ja
hintatasoa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Kunnanvaltuusto
28.10.2019
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Kunnanhallitus
226 §
21.10.2019

47 §

LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA EDESMENNEEN ILKKA HYTTISEN TILALLE

KH 226 §

Edesmennyt Ilkka Hyttinen on toiminut tarkastuslautakunnan
varajäsenenä. Kunnanvaltuusto on valinnut hänet päätöksellään
19.6.2017 § 44 tarkastuslautakuntaan varajäseneksi toimikaudeksi
1.6.2017 – 31.5.2021. Tarkastuslautakunnan kokoonpano tällä
hetkellä:
jäsen:
Erkki Rudenberg
Josefiina Koivunen
Leena Koivunen
Rainer Rajamäki

varajäsen:
Seppo Leponiemi
Hannu Rajakallio
Ilkka Hyttinen
Marjatta Hyttinen

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
tarkastuslautakuntaan Ilkka Hyttisen tilalle uuden varajäsenen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

KV 47 §
Päätösehdotus:

Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan Ilkka Hyttisen tilalle
uuden varajäsenen.

Käsittely:

Satu Jokela ehdotti valittavaksi Jari Silmunmaata.

Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi Jari Silmunmaan yksimielisesti
tarkastuslautakunnan varajäseneksi.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

VALITUSOSOITUS
Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Kokouspäivämäärä

28.10.2019
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa

Pykälät

40, 41, 43

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

VALITUSOSOITUS
irjallisella
kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjall
ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät

42, 44, 45, 46, 47
Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Liitetään pöytäkirjaan

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
toimittaminen
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirja on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

