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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Alahautala Osmo
Björkbacka Sauli
Hannula Kaija
Hannus Jani
Havisto Janne
Isokääntä Jani
Isokääntä Marja
Isokääntä Risto
Isotalus Aaro
Jutila Eija
Jutila Maarit
Keskinen Petri
Kivimaa Eveliina
Laitala Ville
Nahkala Jarmo
Nahkala Kari
Nuorala Aili
Ojala Reeta
Raudaskoski-Pudas Anita
Sipilä Annikki
Vähäkangas Juha
Ikonen Olli
Saarela Eija
Haapakoski Hannu
Brax Anna-Leena
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
yhdyskuntainsinööri

Lisätiedot

jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Aili Nuorala
Puheenjohtaja (§21-26)

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

Annikki Sipilä
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT
21 - 49
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Sauli Björkbacka

Kaija Hannula

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan
kunnantoimistossa keskiviikkona 14.6.2017 klo 9-15.
Ilmoitustaulunhoitaja
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 12.06.2017 § 21

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain
mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta.
Kokouskutsut on lähetetty 6.6.2017. Kokous on päätösvaltainen,
kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Kvalt 12.06.2017 § 22

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuuston jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 13.6.2017.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Björkbacka Sauli ja Hannula Kaija.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto

§ 23

3/2017

5 (34)

12.06.2017

Asialistan hyväksyminen
Kvalt 12.06.2017 § 23

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on
mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos
asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on
tehtävä yksimielisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen asialistan
yksimielisesti.
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Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
Khall 05.06.2017 § 91
Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten jäsenet
valitaan pääosin vuoden 2017 kesäkuussa.
Kuntaliitto on lähettänyt asiaan liittyvän yleiskirjeen 11/2017
(24.4.2017), jossa käsitellään näiden toimielinten jäsenten
vaalikelpoisuuden sääntelyä sekä toimielinten kokoonpanoon,
naisten ja miesten tasa-arvoon sekä vaalimenettelyyn liittyviä
kysymyksiä. Lisäksi Kuntaliitto on julkaissut erillisen yleiskirjeen
12/2017 (24.4.2017), jossa käsitellään kuntayhtymän toimielinten
valintaa, lähinnä vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden
huomiointia valinnoissa.
Yleiskirjeet oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee yleiskirjeet tiedoksi ja esittää edelleen
tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 24
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Valtuuston vaalilautakunnan jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 92
Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n 1 momentin mukaan valtuusto
valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista
lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
2017-2021 suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan, jossa on kolme jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen sekä määrää lautakunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 25
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
suhteellisen vaalin toimittamista varten vaalilautakunnan:
puheenjohtaja Maarit Jutila, varalla Anita Raudaskoski-Pudas
varapuheenjohtaja Jani Isokääntä, varalla Sauli Björkbacka
jäsen Aaro Isotalus, varalla Jani Hannus

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaali
Khall 05.06.2017 § 93
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi
2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 26
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
valtuuston
- puheenjohtajaksi Annikki Sipilän
- I varapuheenjohtajaksi Jani Isokäännän
- II varapuheenjohtajaksi Anna-Leena Braxin.
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Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
Khall 05.06.2017 § 94
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. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot
on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää julkaista
kunnan ilmoitukset yleisessä tietoverkossa (kunnan Internet-sivuilla),
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kunnan
ilmoitustaululla, Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan muissakin
lehdissä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 27
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Valtuuston koollekutsuminen
Khall 05.06.2017 § 95
Kuntalain 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo
sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja,
ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on
valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä
tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta
huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat
käytettävissä.
Valtuuston työjärjestyksen 10 §:n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa
valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouskutsu julkaistaan yleisessä tietoverkossa (kunnan Internet-sivuilla), julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla, Alavieska-lehdessä ja tarpeen mukaan
muissakin lehdissä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 28
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 96
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen
varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet
edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä,
se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri
äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava
äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa
valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
2017-2021 keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä
sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 29
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
keskusvaalilautakuntaan seuraavat:
Varsinaiset jäsenet:
puheenjohtaja Tapio Mattila
jäsen Esa Nahkala
jäsen Aila Korpinen
jäsen Pentti Alatalo
jäsen Pilvi Myllylä
Varajäsenet:
Heleena Soukka
Ville Hihnala
Raija Jutila
Ann Jeanette Borén
Ville Laitala

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 98
Kuntalain 30 §:n mukaan Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi
kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta
valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja
johtokuntaan.
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi
asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.
Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan
jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä
säädetään.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73
§:ssä.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) 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
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa
huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäseneen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi
2017-2021 kunnanhallitukseen kahdeksan jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen.
Edelleen kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee
kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Nämä valitaan samassa vaalitoimituksessa

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 30
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
kunnanhallitukseen seuraavat jäsenet:
puheenjohtaja Jarmo Nahkala
varalla Teemu Tanska
varapuheenjohtaja Janne Havisto varalla Kari Nahkala
jäsen Jani Hannus
varalla Lauri Heikkilä
jäsen Kaija Hannula
varalla Sanna Nissilä
jäsen Marja Isokääntä
varalla Anita Raudaskoski-Pudas
jäsen Reeta Ojala
varalla Eveliina Kivimaa
jäsen Katja Mäkineste
varalla Petri Keskinen
jäsen Juha Vähäkangas
varalla Mervi Jutila

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 97
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä
varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin 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;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tarkastussäännön 2 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 neljä jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 31
Päätös:

Merkittiin, että kunnanvaltuusto piti kokoustauon ennen tämän
pykälän päätöksentekoa klo 18.40-18.49.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet:
puheenjohtaja Eija Jutila
varapuheenjohtaja Aili Nuorala
jäsen Aaro Isotalus
jäsen Sauli Björkbacka

Pöytäkirjan tarkastajat:

varalla Hilkka Pokela
varalla Ulla Hautamäki
varalla Risto Isokääntä
varalla Arvo Simi
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Sivistyslautakunnan jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 99
Hallintosäännön 2 §:ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja
niiden kokoonpano. Sivistyslautakuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä
ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 kahdeksan jäsentä ja
näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenten
keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 32
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
sivistyslautakuntaan seuraavat jäsenet:
puheenjohtaja Maarit Jutila
varapuheenjohtaja Ville Laitala
jäsen Eveliina Kivimaa
jäsen Reeta Ojala
jäsen Risto Isokääntä
jäsen Sakari Salopuro
jäsen Kari Krook
jäsen Katja Mäkineste

Pöytäkirjan tarkastajat:

varalla Tomi Visuri
varalla Jari Murto
varalla Reeta Jutila
varalla Marja Isokääntä
varalla Kaija Hannula
varalla Juho Härö
varalla Ari Hannula
varalla Päivikki Isokääntä.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 100
§ 33
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05.06.2017
12.06.2017

Teknisen lautakunnan jäsenten vaali
Khall 05.06.2017 § 100
Hallintosäännön 2 §:ssä todetaan Alavieskan kunnan toimielimet ja
niiden kokoonpano. Tekniseen lautakuntaan kuuluu kahdeksan
jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee tekniseen
lautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 kahdeksan jäsentä ja näille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäsenten keskuudesta
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 33
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
tekniseen lautakuntaan seuraavat jäsenet.
puheenjohtaja Osmo Alahautala
varapuheenjohtaja Kari Nahkala
jäsen Jani Hannus
jäsen Anita Raudaskoski-Pudas
jäsen Marika Kääntä
jäsen Katja Pudas
jäsen Paula Santapakka
jäsen Juha Vähäkangas

Pöytäkirjan tarkastajat:

varalla Heikki Kauppila
varalla Sauli Björkbacka
varalla Risto Isokääntä
varalla Sari Isotalus
varalla Vuokko Niskanen
varalla Hannele Auno
varalla Pilvi Myllylä
varalla Martti Pyy

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 101
§ 34
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05.06.2017
12.06.2017

Edustajien valitseminen Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen
Khall 05.06.2017 § 101
Maakunnan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat
edustajainkokoukseen edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun
mukaisesti siten, että kunta valitsee yhden edustajan kutakin
alkavaa 7000 asukasta kohden. Lisäksi kullekin edustajalle valitaan
henkilökohtainen varaedustaja.
Kuntien edustajien ja varaedustajien tulee olla jäsenkunnan
valtuutettuja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi
ääni. Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaisesti
jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Pohjois-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston seuraavaksi vaalikaudeksi.
Maakunnan ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla
jäsenkuntien valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa edustettuina
olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella
jäsenkunnalla on maakuntavaltuustossa edustajia yksi kutakin
alkavaa 7000 asukasta kohti.
Kuntien edustajainkokous järjestetään 21.8.2017 klo 10.00 ODL:n
hyvinvointikeskuksen Wegelius-salissa, Albertinkatu 16, Oulu.
Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan liiton
maakuntahallitukselle valitsemansa kokousedustajan ja
henkilökohtaisen varaedustajan nimi yhteystietoineen viimeistään 14
päivää ennen edustajainkokousta.
Edustajainkokouksen esityslista lähetetään maakuntahallitukselle
ilmoitetuille kokousedustajille viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen edustajainkokousta. Jäsenkunta vastaa
edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkioista ja muista
luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen yhden edustajan
ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 34
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton
edustajainkokoukseen Alavieskan kunnan edustajaksi Eija Jutilan,
varalla Jarmo Nahkala.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 102
§ 35
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05.06.2017
12.06.2017

Edustajien valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville
Khall 05.06.2017 § 102
Suomen Kuntaliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen
kokous, kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien
jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla. Kuntaliiton valtuusto
kutsuu kirjeellään kuntapäivät koolle Ouluun 10.10.2017.
Kuntaliiton valtuusto asettaa 1.6.2017 vaalilautakunnan, jonka
tehtävänä on mm. valmistella ja ohjeistaa valtuuskunnan vaali ja
kutsua koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. Ohjeet
kuntapäiväedustajien valinnasta ja kokousedustajien tietojen
lähettämisestä Kuntaliittoon, ehdokashakemuksiin merkittävistä
tiedoista ja liitteistä, ehdokaslistojen toimittamisesta Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunnalle sekä jäsenäänestyksen
toimittamisesta kunnassa lähetetään kesäkuussa 2017. Samalla
vaalilautakunta lähettää kutsun vaalipiirikohtaisille kuntapäiville.
Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Jäsenkunta voi valita
varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia.
Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa
estyneenä. Alle 4000 asukkaan kunnat valitsevat yhden edustajan.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Suomen Kuntaliiton kuntapäiville yhden edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 35
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Suomen Kuntaliiton kuntapäiville Alavieskan kunnan edustajaksi Annikki Sipilän, varalla
Anna-Leena Brax.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 103
§ 36
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05.06.2017
12.06.2017

Jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuustoon
Khall 05.06.2017 § 103
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat
kuntayhtymän valtuustoon jäseniä seuraavasti:
asukkaita 2000 tai vähemmän

1 jäsen

asukkaita 2001-8000

2 jäsentä jne.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
toimikaudeksi 2017-2018 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 36
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
seuraavat jäsenet:
Annikki Sipilä, varalla Eveliina Kivimaa
Kari Nahkala, varalla Hanne Sipilä

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 104
§ 37
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12.06.2017

Jäsenen valitseminen Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokuntaan
Khall 05.06.2017 § 104
Ylivieskan kaupungin hallintosäännön 43 §:n mukaan Ylivieskan
kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan viisi jäsentä ja Alavieskan
ja Sievin kunnanvaltuustot kumpikin yhden jäsenen sekä kukin
valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valitsemistaan jäsenistä Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää
puheenjohtajan ja Alavieskan ja Sievin kunnanvaltuustot vuorotellen
vaalikausittain varapuheenjohtajan. Vaalikaudella 2017-2021
varapuheenjohtaja tulee Sievin kunnasta.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun
kansalaisopiston johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 37
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokuntaan jäseneksi Maarit
Jutilan, varalla Eveliina Kivimaa.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 105
§ 38
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12.06.2017

Jäsenen valitseminen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU:n) valtuustoon
Khall 05.06.2017 § 105
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitsevat
jäsenkunnat perussopimuksen (§ 4) mukaan yhden edustajan
jokaista alkavaa 5000 asukasta kohden. Edustajalla on
henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän
toimielimeen.
- Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen on henkilö, joka on
kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1.
momentin 1. kohdassa tarkoitettu henkilö eikä kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 12/2017 (24.4.2017) on asiaa
kuntayhtymän toimielinten valinnasta.
- Tasa-arvolain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän ylimpiin
toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa.
Jotta voidaan varmistaa toimielinten kokoonpanojen lainmukaisuus,
jäsenkuntien täytyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän uusi yhtymävaltuusto
kokoontuu todennäköisesti ensimmäisen kerran to 24.8.2017 klo
9.00.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDUN) yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 38
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDUN) yhtymävaltuuston
jäseneksi Anna-Leena Braxin, varalla Jani Hannus.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 106
§ 39
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12.06.2017

Jäsenen valitseminen Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan
Khall 05.06.2017 § 106
Ylivieskan kaupungin hallintosäännön 43 §:n mukaan Ylivieskan
kaupunginvaltuusto valitsee musiikkiopiston johtokuntaan neljä
jäsentä ja toimintakuntien (Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja
Sievi) valtuustot kukin yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun
musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 39
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäseneksi Päivi
Takkusen, varalla Kaija Hannula.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 107
§ 40
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05.06.2017
12.06.2017

Jäsenen valitseminen Kalajoen yläkoulun ja lukion johtokuntaan
Khall 05.06.2017 § 107
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden jäsenen ja
tälle varajäsenen Kalajoen yläkoulun (Merenojan koulun) ja lukion
johtokuntaan vuosiksi 2017-2021 lukiota koskevia asioita varten.
Jäsenen ja varajäsenen tulee olla oppilaan huoltajia.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 40
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Kalajoen yläkoulun ja lukion johtokunnan jäseneksi Pasi Turpeisen,
varalla Kaija Hannula.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 108
§ 41
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Jäsenen valitseminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokuntaan
Khall 05.06.2017 § 108
Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n
mukaan pelastuslaitoksen hallintoa varten Ylivieskan
kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen johtokunnan, joka toimii Ylivieskan
kaupunginhallituksen alaisena.
Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenehdokkaan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Jokainen yli 20 000 asukkaan kunta
nimeää johtokuntaan kaksi jäsenehdokasta ja varajäsentä.
Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan kuntien
esityksistä. Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan kuntalain 51
§:n tarkoittama yhteinen toimielin.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja tälle
varajäsenen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 41
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan jäseneksi Kaija
Hannulan, varalla Reeta Ojala.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 109
§ 42
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12.06.2017

Jäsenten valitseminen Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon
Khall 05.06.2017 § 109
Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n sääntöjen mukaan kuntien
valtuustot valitsevat seutuvaltuuston jäsenet. Valtuutettuja valitaan
yksi kustakin seutukunnan kunnasta sekä lisäksi yksi edustaja
kutakin alkavaa kolmeatuhatta asukasta kohti.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 kaksi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 42
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n seutuvaltuuston jäseniksi
seuraavat:
Reeta Ojala, varalla Jarmo Nahkala
Ville Laitala, varalla Juha Vähäkangas

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 110
§ 43
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12.06.2017

Lautamiesten valitseminen Ylivieskan käräjäoikeuteen
Khall 05.06.2017 § 110
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) 4 §:n mukaan
Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-,
elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana 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.
Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän
kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun 12
§:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.
Lautamiehen on annettava tuomarinvakuutus.
Tuomarinvakuutuksen antamisesta säädetään tuomioistuinlain 1
luvun 7 §:ssä.
Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa
oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia
kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien
lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on
kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Oheismateriaalina Oikeusministeriön päätös.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee yhden käräjäoikeuden lautamiehen vuosiksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 43
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti vuosiksi 2017-2021
lautamieheksi Ylivieskan käräjäoikeuteen Juhani Rahkon.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 111
§ 44
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12.06.2017

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen
Khall 05.06.2017 § 111
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi
henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen
tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva
henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee riittävän määrän
henkilöitä, kuitenkin vähintään kuusi, kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 44
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat:
Risto Isokääntä, Tero Rautio, Vesa Alahautala, Jaakko Ainali,
Juha-Pekka Koutonen, Ismo Takkunen, Juha Isokääntä, Tuomo
Taka-Eilola, Sauli Björkbacka, Matti Viitamaa

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 112
§ 45

3/2017

28 (35)
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12.06.2017

Jäsenen nimeäminen Oulun poliisin neuvottelukuntaan
Khall 05.06.2017 § 112
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996, muutos
26.6.2009/516) mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin
neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudekseen.
Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös
poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee puheenjohtajiston
keskuudestaan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei voi toimia
puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata
poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä poliisin
toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa
lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä käsitellä ne muut asiat,
jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten määräksi
vahvistetaan 42 varsinaista ja 42 varajäsentä. Oulun kaupungin
jäsenmäärä neuvottelukunnassa on viisi (5) ja muiden kuntien
edustajien määrä on yksi(1).
Poliisilaitos pyytää toimialueensa kuntia ilmoittamaan
neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen nimen 31.8.2017
mennessä virkasähköpostiosoitteeseen: kirjaamo.oulu@poliisi.fi ja
antero.aulakoski@poliisi.fi.
Lisätietoja valinnasta ja neuvottelukunnan toiminnasta saa
allekirjoittaneelta.
Antero Aulakoski, Sektorinjohtaja, rikosylikomisario
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja tälle
henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 45
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Oulun poliisilaitoksen
neuvottelukunnan jäseneksi toimikaudeksi 2017-2021 Risto
Isokäännän, varalla Osmo Alahautala.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 113
§ 46

3/2017
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05.06.2017
12.06.2017

Jäsenen nimeäminen alueelliseen jätelautakuntaan
Khall 05.06.2017 § 113
Jätelain tarkoittamana jätehuoltoviranomaisena toimii Vestia Oy:n
alueella alueellinen jätelautakunta, joka on kuntien välisellä
sopimuksella perustettu Ylivieskan kaupungin
hallinto-organisaatioon ns. isäntäkuntamallilla. Sopimuksen mukaan
kukin sopimuskunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle
varajäsenen.
Lautakunnan koko toimialueelta laskettuihin vertailulukuihin
perustuva laskelma paikkajaosta on oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeäisi alueelliseen jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 46
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto nimesi yksimielisesti toimikaudeksi 2017-2021
alueellisen jätelautakunnan jäseneksi Marika Käännän, varalla
Osmo Alahautala.

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 114
§ 47

3/2017

30 (35)

05.06.2017
12.06.2017

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Khall 05.06.2017 § 114
1.6.2017 on astunut voimaan Kuntalain (401/2015) säädös (§84)
sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,
kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä
kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö
on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä
sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo
tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai
tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava
rekisteristä ja tietoverkosta.
Alavieskan kunnassa sidonnaisuudet ilmoitetaan sähköisellä
järjestelmällä. Tunnukset järjestelmään lähetetään
luottamushenkilöille valintojen jälkeen. Kuntalain §84:n mukaiset
tiedot luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksista
julkaistaan kunnan Internet-sivuilla tarkastuslautakunnan käsittelyn
valtuustolle tiedoksiannon jälkeen.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käytännön sidonnaisuuksien
ilmoittamisesta ja esittää edelleen tiedoksi valtuustolle

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 47
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 31
§ 84
§ 48
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15.05.2017
05.06.2017
12.06.2017

Kulttuuritoimen avustukset
Sivltk 15.05.2017 § 31 Paikallisten yhdistysten kulttuuritoiminnan tukemiseen tarkoitettu
määräraha 1000 € on ollut haettavana 28.4.2017 mennessä.
Avustuksia ovat hakeneet (Liite 1 ):

Hallinto- ja
sivistysjohtaja:

Alavieska-seura
Hannulan Kotiseutumuseo-yhdistys ry
Sotainvalidien Keski-Pohjanmaan
Perinneyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry

8 000 €
9 000 €

Yhteensä

17 350 €

200 €
150 €

Sivistyslautakunta päättää:
1. Kulttuuritoiminnen tukemiseen varattu määräraha jaetaan
seuraavasti:
Alavieska-seura
Hannulan Kotiseutumuseo-yhdistys ry
Sotainvalidien Keski-Pohjanmaan
Perinneyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry

300 €
600 €

Yhteensä

1 000 €

50 €
50 €

2. Muilta osin lautakunta osoittaa Alavieska-seuran ja Hannulan
Kotiseutumuseo-yhdistys ry:n avustushakemukset
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall 05.06.2017 § 84
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2017 investoinneista
(kohdenumero 8403/355) siirretään 15 000 euroa käyttötalouteen
sivistyspalveluihin kulttuuritoimen avustuksiin (kohdenumero 3261).

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että Visuri Teijo poistui kokouksesta esteellisenä tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kvalt 12.06.2017 § 48
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 85
§ 49

3/2017
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05.06.2017
12.06.2017

Osavuosikatsaus 30.4.2017
Khall 05.06.2017 § 85
Vuoden 2017 ensimmäisen kolmanneksen tilasto- ja taloustietoja on
esityslistan liitteenä. Tilivuodesta on laskennallisesti kulunut 33,3 %.
Toimintatuottojen toteutuma kaudella 1-4/2017 on 30,2 % suhteessa
talousarvioon. Toteutuma olisi lähellä laskennallista arvoa, jos
talousarvioon arvioitu tuloarvio koskien käyttöomaisuuden
myyntivoittoa olisi toteutunut laskennalisesti.
Toimintakulujen toteutuma on 33 % samoin kuin toimintakatteenkin.
Henkilöstökulujen toteutuma on 31,3 %, joka on lähes yhteneväinen
laskennallisen toteutuman kanssa. Tällöin prosentissa on otettu
huomioon lomarahan maksuajankohta kesällä. Palvelujen ostojen
toteutuma myös lähes laskennallisen toteutuman kanssa.
Verotuloja on kertynyt huhtikuun lopussa on 2 590 000 euroa ja
tot. % on 34. Verotulot kuluvana eivät todennäköisesti ylity
talousarvion mukaisesta arviosta ja saattavat jäädä jonkun verran
allekin. Valtionosuuksia on kertynyt 2 973 000 euroa tot. % on 33,3.
Valtionosuudet toteutunevat arvion mukaisina. Kuntaliiton kevään
2017 veroennusteen mukaan Alavieska tulisi saamaan vuonna 2017
n. 173 000 euroa vähemmän verotuloja kuin talousarvioon vuodelle
2017 on arvioitu.
Vuosikate 30.4.2017 on n. + 321 000 euroa ja tulos n. + 57 000
euroa. Investointimenoissa toteutuma on 73 000 euroa eli 6,3 %.
Lainamäärä huhtikuun 2017 lopussa on 10 100 000 € ja asukasta
kohti 3.824 euroa. Alkuvuonna lainamäärä väheni 300 000 euroa.
Tuloslaskelmatasolla toteutuma huhtikuun 2017 lopulla on pääosin
talousarvion mukainen. Rahoituslaskelmassa tulorahoituksella on
voitu rahoittaa nettoinvestoinnit ja lisäksi on voitu rahoittaa
lainapääoman vähennys.
Työttömyys on vähentynyt vuoden aikana 39 henkilöllä ja
työttömyysprosentti oli maaliskuun 2017 lopussa 10,3.
Helmikuun 2017 lopun väestömäärä oli 2634, jossa vähennystä
vuodenvaihteen tilanteeseen -5 henkilöä (2639). Tilastokeskuksen
ilmoituksen mukaan maaliskuun 2017 tiedot voidaan julkaista vasta
9.6.2017.
Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen
edelleen valtuustolle tiedoksi.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Päätös:

PÖYTÄKIRJA
§ 85
§ 49

3/2017

05.06.2017
12.06.2017

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kvalt 12.06.2017 § 49
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Kieltojen perusSeuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
teet
Pykälät 21-24, 47, 49
HallintolainkäyttöL 5§:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
xxxx
VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
omainen ja valiValitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
tusaika
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valitusviranomaisen postiosoite

käyntiosoite
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Kunnallisvalitus, pykälät
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25-46, 48

Valituskirjelmä

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
xxxx päivää
Valitusaika
xxxx päivää

Hallintovalitus, pykälät
xxxx
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-aatto
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 valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan
päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään
hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2016 lukien 250
euroa).
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

