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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Nahkala Jarmo
Havisto Janne
Hannula Kaija
Hannus Jani
Mäkineste Katja
Ojala Reeta
Raudaskoski-Pudas Anita
Vähäkangas Juha
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Brax Anna-Leena
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Lisätiedot

Läsnä §160-§161

jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Jarmo Nahkala
Puheenjohtaja

Eija Saarela
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
157 - 166
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Katja Mäkineste

Reeta Ojala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä
Alavieskan kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa keskiviikkona
13.9.2017 klo 9-15.
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 157
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11.09.2017

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 11.09.2017 § 157
Kunnanjohtaja:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Khall 11.09.2017 § 158
Kunnanjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mäkineste Katja ja Ojala Reeta.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 12.9.2017.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Khall 11.09.2017 § 159 Kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa asian käsiteltäväksi sellaisenkin asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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§ 13
§ 26
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Alavieskan kunnan rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen
Teknltk 21.03.2017 § 13
Alavieskan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 29.11.2001. Nykyisessä
rakennusjärjestyksessä määräys suunnittelutarvealueeksi on
voimassa 10 vuotta. Näin ollen uusimistarve on lain edellyttämä
(MRL 16). Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydettävä lausunto
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja
maakunnan liitolta (MRL 6 §). Lisäksi rakennusjärjestystä laatiessa
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään
vuorovaikutuksesta sekä 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta
julkisesti nähtäville (MRL 62 § ja MRL 65 §). Näin ollen
rakennusjärjestys on oltava kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään
30 päivän ajan (MRL 15 §). Lisäksi rakennusjärjestyksestä on
pyydettävä lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toimialaan se
vaikuttaa (palo- ja pelastusviranomainen sekä terveysviranomainen).
Uudistetussa rakennusjärjestyksessä annetaan edellisen tapaan
paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan
maankäyttöä ja rakentamista Alavieskan kunnassa
suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen edistämiseksi sekä
kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimiseksi sekä hyvän, terveellisen
ja viihtyisän elinympäristön toteuttamiseksi ja säilyttämiseksi.
Rakennusjärjestystä laadittaessa on otettu huomioon Alavieskan
naapurikuntien rakennusjärjestyksissä annettuja määräyksiä ja
ohjeita yhdenmukaisuuden periaatteella sekä muita Alavieskan
alueella rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä. Liiteaineistona
lausuntoja varten ehdotus Alavieskan kunnan
rakennusjärjestyksestä (liite 4), suunnittelutarvealuekartta (liite 5),
alimmat rakentamiskorkeudet tulvauhanalaisilla alueilla (liite 6) sekä
Alavieskassa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet
sekä niiden sisältämät kohteet (liite 7).
Kunnaninsinööri:

Esitän tekniselle lautakunnalle, että uusi rakennusjärjestys
suunnittelutarvealuekarttoineen lähetetään edelleen lausunnolle
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, maakuntaliitolle, paloja pelastusviranomaiselle sekä terveysviranomaiselle.
Lausuntokierroksen jälkeen rakennusjärjestys liitekarttoineen
asetetaan julkisesti nähtäville Alavieskan kuntalaisille lausuntoja
varten 30 päivän ajaksi. Mahdollisten lausuntojen ja huomautusten
jälkeen rakennusjärjestys tulee uudelleen käsittelyyn tekniseen
lautakuntaan ja edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. Lausuntoa pyydettävillä viranomaisilla on aikaa
antaa lausunto 21.6.2017 mennessä.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi rakennusjärjestyksen ajantasaistamisen ja
lähettää sen edelleen lausuntokierrokselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Teknltk 31.08.2017 § 26
Tekninen lautakunta on lähettänyt ehdotetun rakennusjärjestyksen
lausuttavaksi 28.3.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitolle (maakuntaliitto),
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle, Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (POPELY) sekä Peruspalvelukuntayhtymä
Kalliolle (ympäristöterveysviranomainen).
Lausuntopyyntöön vastasivat Jokilaaksojen pelastuslaitos,
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio sekä Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POPELY). Lausunnoissa
annettiin muutamia tarkennuksia, korjausehdotuksia sekä lisäyksiä
ehdotettuun rakennusjärjestykseen.
Jokilaaksojen pelastuslaitos esitti lausunnossaan seuraavaa:
Pykäliin 23 tai 38: Kolmelle tai useammalle samalla tontilla olevalle
rakennukselle, jossa on rakennusluvan vaatimuksena pelastustie,
tulee olla tonttiopastetaulut.
Pykälään 27: Mikäli kunnan merkittävälle liikenneväylälle asetetaan
liikenne-esteitä tai ne katkaistaan, tulee siitä tehdä tarvittavat
ilmoitukset hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi.
Pykälään 48: Tilapäisissäkin rakennelmissa on huolehdittava, että
rakentamismääräysten henkilöturvallisuuteen vaikuttavat oleelliset
vaatimukset otetaan huomioon.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esitettiin
seuraavat muutokset ja tarkennukset:
Uudistetussa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen pykälässä 129
(MRL 129 §) säädettyihin toimenpideluvan varaisiin toimenpiteisiin
on lisätty kaupunkikuvaan ja ympäristöön merkittävästi vaikuttavat
aurinkopaneelit.
Pykälään 4: Rakennusjärjestyksessä taulukkomuodossa olevat eri
rakentamistilanteissa tarvittavat lupamenettelyt ja sen taulukon 5.
kohdassa käsiteltävät vesirajalaitteet voivat edellyttää vesilain
(587/2011) mukaista lupaa, mikä olisi hyvä kirjata informatiivisenä
tietona näkyville. ELY-keskus esittää, että vesirajaa oleellisesti
muuttavalta tai siihen olennaisesti vaikuttavalta rakennelmalta olisi
hyvä edellyttää kaikissa tapauksissa lupamenettelyä tai vähintään
ilmoitusmenettelyä.
Pykälässä 9 oleva viittaus suunnittelutarvealueeseen on tarpeeton,
koska rakennuspaikan vähimmäiskoko (5000 m2) on
yhdenmukainen keskustan osayleiskaavan kanssa.
Pykälän 12 rantarakentamisen tontin minimileveydeksi ELY-keskus
suosittelee 40 metriä, mikä on vakiintunut Pohjois- Pohjanmaalla.
Pykälissä 12 ja 17 on päällekäisiä samaan asiaan kohdistuvia
määräyksiä, lisäksi pykälässä 17 sekä liitteessä 3 viitataan
yleiskaavaan, joka on voimassa yleiskaava-alueella ja myös
liitekarttaa laajemmalla alueella. ELY-keskuksen lausunnon mukaan
liitekartta ja yleiskaavaan viittaavat osat määräyksestä olisi
Pöytäkirjan tarkastajat:
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selkeyden vuoksi hyvä poistaa, joten rakennusjärjestyksen liitteistä
on poistettu liite 3, koska tulvauhanalaiset suositellut
rakentamiskorkeudet ovat voimassa koko kunnan alueella, eikä
ainoastaan ehdotetun rakennusjärjestyksen mukaisesti keskustan
osayleiskaava-alueella.
Pykälässä 53, pilaantuneet maat rakentamisessa, ELY-keskus
ehdottaa tekstin viimeisen lauseen muuttamista muotoon:
Pilaantuneiden alueiden kunnostuksessa tulisi olla yhteydessä ELYkeskukseen. Pykälän 58 liite 2 olisi hyvä nimetä muotoon:
"arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt".
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuolto esittää
lausuntonaan: Laadittaessa rakennusjärjestystä tulee ottaa
huomioon terveydensuojelulain (763/1994) 2 § :n vaatimukset:
"Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä
siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.
Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että
terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy."
Yleisesti ottaen rakennusjärjestykseen voisi lisätä vaatimuksen, että
kaikessa rakentamisessa ja maankäytössä tulee huomioida
mahdollinen pohjavesialue. Lisäksi pykälän 10 mainittua "... riittävät
ulkotarhat ja /tai laitumet" -kohtaa tulisi määrittää tarkemmin, se
mikä on vähimmäiskoko. Jos tarhassa pidetään yhtä hevosta, on
suositeltava vähimmäiskoko 500 m2/ hevonen. Jos hevosia ja
poneja tarhataan ryhmässä, mitoitussuositus on vähintään 200 - 250
m2/poni tai hevonen. Samaan pykälään voisi "pienen hevostallin"
määritellä tarkoittavan 1-5 hevosen eläinsuojaa.
Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päättää, että liitteen mukainen
rakennusjärjestys (liite 1) hyväksytään lausuntojen pohjalta tehtyjen
muutoksien ja tarkennuksien jälkeen. Rakennusjärjestys lähetetään
edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi rakennusjärjestyksen yksimielisesti ja päätti
lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Khall 11.09.2017 § 160
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen
liitteen 1 mukaisena.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi muutetun päätösesityksen:
Asia palautetaan takaisin valmisteluun tekniseen lautakuntaan.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Merkittiin, että Jani Hannus saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.37.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kunnaninsinööri Tuomas
Häggmania.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kortteleiden 29 ja 32 alueen asemakaavan muuttaminen
Teknltk 31.08.2017 § 31
Alavieskan kunta on hankkinut maata Alavieskan keskustassa
Kamilontien, Pääskyntien sekä Virintien läheisyydestä. Alueella on
voimassa 2012 vahvistettu asemakaava. Maa-alue sijoittuu
kortteleiden 29 ja 31 alueelle. Alue on kaavoitettu
asuinomakotialueeksi, yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä
maatilojen talousrakennusten korttelialueeksi.
Alue on maastonmuodoltaan ympäristöä korkeammalla ja sijoittuu
lähelle keskustaajaman palveluita. Alueen kaavaa tulisi tarkastella
uudelleen kaavoittamalla alue kokonaan asuinalueeksi (rivitalo- ja
omakotitaloalue). Kaavan uudelleen tarkastelu tulisi laittaa vireille.
Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päätää esittää kunnanhallitukselle kortteleiden
29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen tarkastelun aloittamista.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi kunnaninsinöörin esityksen yksimielisesti.
Lisäksi lautakunta esittää kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta,
että kunnanhallitus perustaisi kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan.
Toimikunta olisi joustava tapa toimia em. asioiden valmistelussa.

Khall 11.09.2017 § 161
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:
1. aloittaa kortteleiden 29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen
tarkastelun.
2. perustaa kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan ja nimeää jäsenet.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi muutetun päätösesityksen,
jossa nro. 2 jätetään pois:
Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti:
1. aloittaa kortteleiden 29 ja 31 alueen kaavoituksen uudelleen
tarkastelun.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin kunnaninsinööri Tuomas
Häggmania. Häggman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
jälkeen klo 18.50.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarviokehys vuodelle 2018
Khall 11.09.2017 § 162 Suomen talouden kasvu on nyt vahvaa; tällaista kasvua on ollut
edellisen kerran kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2015
bruttokansantuote kasvoi hieman ja v.2016 kasvu vahvistui selvästi
ja on edelleen voimistunut kuluvan vuoden aikana. Talous kasvanee
myös tulevina vuosina, koska talous kasvaa laaja-alaisesti: myös
viennin kysyntävaikutus on kasvanut selvästi.
Vuoden 2018 talousarviokehikkoa laaditaan tilanteessa, jossa
voimassa oleva kilpailukykysopimus päättyy 31.1.2018.
Kilpailukykysopimuksessa korotuksia palkkoihin ei ole. Työaika
pitenee 24 tuntia vuodessa. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee
sopimusaloittain. Lomarahoja leikataan 30 %
lomanmääräytymisvuosien 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
osalta ajanjaksolla 1.2.2017 - 30.9.2019. Paikallista sopimista
edistetään. Kilpailukykysopimus rahoitetaan julkisen sektorin
säästöillä. Syksyllä 2017 ja vuodenvaihteessa 2017/2018 käydään
neuvottelut mm. palkankorotuksista 1.2.2018 alkavalle kaudelle.
Ansiotason arvioidaan kasvavan ensi vuonna 1,2 % ja inflaation
arvioidaan olevan 1,3 % (VM Taloudellinen katsaus kesä 2017).
Tilastokeskuksen julkaisemien kuntasekstorin v:n 2016
tilinpäätöstietojen perusteella kuntien vuosikate ja tilikauden tulos
olivat edellisvuotta parempia. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien
ja kuntayhtymien vuosikate oli vuonna 2016 noin 3,15 mrd. euroa
(edv. 2,7 mrd euroa). Tilikauden tulos oli positiivinen.
Perustoimeentulo siirrettiin kunnilta v. 2017 Kela:n hoidettavaksi,
mikä vaikuttaa sekä menoihin että toimintatuottoihin ja
valtionosuuteen.
Talousjohtaja Yliparkas esittää vuoden 2018 talousarviokehikoksi
seuraavaa: Valtionosuudet ovat kuluvan vuoden tasolla ja verotulot
laskevat kuluvasta vuodesta n. 1,6 %. Toimintatulot kasvavat
keskimäärin n. 1,9 %. Toimintamenojen kasvu kokonaisuudessaan
rajoitetaan mahdollisimman lähelle 0 %. Vuosikatetavoite on
vähintään 800.000 euroa. Investointien nettomenot ovat enintään
vuosikatteen tasolla.
Liitteenä tuloslaskelman kehysluonnos v:lle 2018.
Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarviokehyksen vuodelle 2018 liitteen
mukaisena. Talousarviokehystä tarkennetaan tarpeen mukaan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edustajien nimeäminen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n toimielimiin
Khall 11.09.2017 § 163 1.9.2017 on pidetty JEDU:n omistajakuntien kokous koskien
alkaneen valtuustokauden JEDU:n luottamushenkilöpaikkojen jakoa.
Oheismateriaalina neuvottelutulos. Kunnat nimeävät osoitettua
tehtävää varten miehen ja naisen, jotta jatkovalmistelussa saadaan
muodostettua tasa-arvolain mukainen elin. Neuvottelun tuloksena
Alavieskan kunta nimeää hallituksen varajäseneksi (2-vuotiskausi,
vaihtaen) miehen ja naisen, puoluetausta PS.
Kuntia pyydetään nimeämään omat edustajansa toimielimiin
15.9.2017 mennessä. Kunnan edustajat ilmoitetaan sähköpostiin
kai.perttu@ylivieska.fi.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus nimeää varajäsenen JEDU:n hallitukseen (mies ja
nainen, PS).

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi Alavieskan kunnan edustajaksi JEDU:n
hallitukseen varajäseneksi Ville Laitalan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimielinten päätökset
Khall 11.09.2017 § 164 Tekninen lautakunta 31.8.2017.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan 31.8.2017
pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, ettei ota sitä käsiteltäväkseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 165

9/2017

14 (17)

11.09.2017

Viranhaltijapäätökset
Khall 11.09.2017 § 165 Kunnaninsinöörin etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset
§43-48/2017.
Hallinto- ja sivistysjohtajan päätökset ajalla 22.8.-6.9.2017.
Päätökset ovat nähtävillä kunnantalolla puoli tuntia ennen kokousta.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee kunnaninsinöörin etuosto-oikeuden
käyttämättäjättämispäätökset §43-48/2017 ja hallinto- ja
sivistysjohtajan päätökset ajalla 22.8.-6.9.2017 tiedoksi ja päättää,
ettei ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
Khall 11.09.2017 § 166 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirje 25.8.2017.
Alueidenkäyttöryhmän kuntajako 25.8.2017 alkaen.
2. Pohjois-Pohjanmaan liitto 25.8.2017. Kuntien
edustajainkokouksen pöytäkirja 21.8.2017.
3. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lausuntopyyntö 28.8.2017.
Lausuntopyyntö taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä sekä
kiintiöpäätös. Lausuntoa pyydetään 29.9.2017 mennessä.
Oheimateriaalia.
4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kutsu 25.8.2017. Ajankohtaista
maankäyttö- ja rakennuslaista –koulutus to 21.9.2017 Oulussa.
5. Valtiovarainministeriö, palautepyyntö 21.8.2017. JHS 158
Paikkatiedon metatiedot -päivitysluonnos, 1. vaihe. Palautetta
pyydetään 30.9.2017 mennessä.
6. Oikeusministeriö, kirje 10.8.2017. Vuoden 2018 presidentinvaali
toimitetaan 28.1.2017. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 17. - 23.1.2018. Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa
kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä,
toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen
vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 31.1. - 6.2.2018. Yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen
tietojen, samoin kuin keskusvaalilautakunnan osoitetietojen tulee
olla merkittyinä vaalitietojärjestelmän pohiatietoiäriestelmään
viimeistään perjantaina 3.11.2017 klo 12.
7. Kuntaliitto, kutsu 31.8.2017. Demokratiapäivä 17.10.2017
Helsingissä ja verkossa.
8. Oulun kauppakamari, kutsu 28.8.2017. Kalajokilaakson
Suurhankeseminaari - Energiaseminaari 15.9.2017, Kalajoki.
9. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Yhtymähallituksen kokouksen
24.8.2017 tarkastettu pöytäkirja.
10. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjois-Pohjanmaan
työllisyyskatsaus 7/2017. Työttömyysaste Alavieska 9,2% (työttömiä
yht. 105 henkilöä, joista alle 25v 14 henkilöä, yli 50v 33 henkilöä,
pitkäaikaistyöttömiä 31 henkilöä), Ylivieskan seutukunta 10,8%,
Pohjois-Pohjanmaa 14,5%, koko maa 12,5%.
11. Lapsiasiavaltuutettu, kirje 17.8.2017. Sosiaaliasiamiesten
palveluiden järjestämistä kesäaikaan.
12. Kuntaliitto 4.9.2017. Kuntaliiton valtuuskunnan vaali Ehdokaslistat Oulun vaalipiirin kuntapäiville.
13. Ilmoitukset kunnan toimielimiin:
Alavieskan sotaveteraanit ry: Vanhus- ja vammaisneuvoston
jäseneksi vpj. Timo Takkunen, varahenkilöksi hallituksen jäsen Sylvi
Vähäkangas.
Alavieskan yhtenäiskoulun oppilaskunta: Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmään oppilasjäseniksi Taneli Hietala ja Lenni
Länsipää.
Poliisilaitos: Ei nimetä vakituista jäsentä hyvinvointi- ja
turvallisuustyön johtoryhmiin. Osallistuminen pyydettäessä
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asiantuntijana.
14. Pohjois-Pohjanmaan liitto, kutsu 4.9.2017. Asiantuntijafoorumi
Pohjois-Pohjanmaan kuntien imagon ja vetovoiman kehittämisestä
28.9.2017.
15. Sosiaali- ja terveysministeriö, kutsu 5.9.2017. Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen aluekierros Pohjois-Pohjanmaalla 26.9.2017.
Hotelli Lasaretti, Oulu.
Kunnanjohtaja:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälä(t) 157-166
Sivu
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
pykälät 157-166
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
pykälät
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatimusOikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, millaista oikaisua
aika ja
vaaditaan ja millä perusteella. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
vaatimuksen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.
sisältö
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Alavieskan kunnanhallitus
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Tiedoksisaanti

Pykälät

käyntiosoite
Isokatu 4, 3.krs
90100 Oulu
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika 30 päivää
Pykälät
Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kaavan tai rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on
kuntalain 140 §:n nojalla asetettu yleisesti nähtäville.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä: 13.9.2017
Valituskirja

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan
muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi ja
muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirja. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan 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 viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan 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.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite
Lisätietoja

Pykälät
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:

