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ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Annikki Sipilä
KÄSITELLYT ASIAT

Puheenjohtaja § 45
Jani Isokääntä

Pöytäkirjanpitäjä
Sanna-Mari Vesanen

42 - 54

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnantalolla 28.10.2020

Maarit Jutila

Eveliina Kivimaa

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu
pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti
nähtävillä Alavieskan kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa torstaina 29.10.2020 klo 9-15.
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain
mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen
kokousta.
Kokouskutsut on lähetetty 22.10.2020. Kokous on päätösvaltainen,
kun kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 43

5/2020

4 (30)

26.10.2020

Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa
Kvalt

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi valtuuston jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 28.10.2020.
Tarkastusvuorossa ovat Maarit Jutila ja Petri Keskinen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Jutila ja Eveliina Kivimaa.
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Asialistan hyväksyminen
Kvalt

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:

Kunnanvaltuusto hyväksyi asialistan muutettuna niin, että § 52
Talousarviomuutokset ja § 53 Valtuustoaloitteet käsitellään § 46
jälkeen.
Valtuuston puheenjohtaja Annikki Sipilä esitti, että § 54 Muut asiat
lisätään käsiteltäväksi seuraavat kohdat:
- Peruspalvelukuntayhtymä Kallion webinaari
- valtuuston iltakoulu

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eräiden kunnan vuokra-asuntojen myynti Alavieskan Asunnot Oy:lle
Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan (s.42) on kirjattu, että
kunta varautuu vuokratalojen yhtiöittämiseen ja vuokra-asuntojen
siirtämiseen perustettavaan vuokrataloyhtiöön vaiheittain. Lisäksi
investointiosassa on varattu 50.000 euroa tytäryhtiöiden
osakehankintoihin.
Kunnanhallitus on 27.1.2020 § päättänyt perustaa uuden tytäryhtiön
Alavieskan Asunnot Oy:n. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 17.6.
2020.
Kunnalla on yhteensä 137 vuokra-asuntoa, joista suurin osa on
rakennuksina suoraan kunnan taseessa ja pieni osa (6) on
asunto-osakeyhtiö-muotoisia. Asunnot ovat valmistuneet v.
1955–2019. Osa kohteista on peruskorjauksen tarpeessa, mutta osa
on kunnoltaan erittäin hyviä. Osa kohteista on myös aravarajoitusten
alaisia, jolloin kohteiden luovutushinta on määritetty ARA:n
(asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskus) toimesta, jollei
aravarajoituksia saada poistettua. Kohteet on tarkoitus siirtää
vaiheittain uuteen perustettavaan yhtiöön vuosien 2020–2022
aikana. Välttämättä kaikkia kohteita ei siirretä esim., mikäli
kohteiden kunto tai aravarahoitukset eivät puolla siirtoa. Siirrosta
aiheutuu kunnalle varainsiirtoverosta aiheutuva kustannus.
Uuden yhtiön taloussuunnittelun osalta on hyvä suorittaa siirrot
vaiheittain. Lähtökohtaisesti uusi yhtiö ei jaa osinkoa, mutta kunnan
tuotto voi tulla jatkossa mm. korko- ja rahoitustuottoina,
maanvuokrina, kiinteistöverotuottoina ja palvelumaksutuottoina.
Lisäksi myynti/siirto voi tuoda kunnalle joistakin kohteista
satunnaista myyntivoittoa myyntivuoden tilinpäätökseen. Toisaalta
kunnan vuokratuotto jatkossa alenee, mutta peruskorjausvastuu
siirtyy uudelle yhtiölle. Siirtohinta voi perustua kohteiden
arviokirjaan, aravarajoitusten luovutushintaan tai muun hinnan
määritykseen. Yhtiö voi myös hankkia kunnalta palveluita
ostopalveluna
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2020 § 33 asuntopolitiikan
vuosille 2020–2025. Asuntopolitiikassa todetaan eräiden asuntojen
toimenpiteistä seuraavaa: mm. Kauhatie B, C, D ja E asuntojen
osalta on mahdollinen siirto Alavieskan Asunnot Oy:lle. Kauhatien
asuntoja on yhteensä 11 kpl. Lisäksi asuntopolitiikassa todetaan
Pääskynrinteen kohdalla mahdollinen peruskorjaus tai purkaminen.
Pääskyrinteen (valmistunut 1964 ja peruskorjaus 1984/1999) osalta
arvioitaessa mahdollista purkamista lähiaikoina, tulee kohde siirtää
ensi uudelle yhtiölle, jotta kohteelle voidaan anoa purkuavustusta
ARAlta. Purkuavustusta on mahdollista nykyisin saada jopa 90 %:n
purkamisen kustannuksista. Mikäli kohde päätetään myöhemmin
Pöytäkirjan tarkastajat:
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purkaa, niin yhtiön on mahdollista rakentaa paikalle n. 8 - 10
asunnon uusi kohde. Kohteen siirto/myyntihinta olisi nykyinen
tasearvo, mutta kuitenkin enintään ARAn hyväksymä
aravarajoitusten mukainen luovutushinta. Pääskyrinteen (Pääskyntie
24) rakennuksen tasearvo 30.6.2020 oli 85.730 euroa. Alavieskan
Asunnot Oy noudattaa yhtiöjärjestyksen mukaan valtion tukemaa
asuntotuotantoa koskevaa asuntolainsäädäntöä.
Pääskyrinteen tontin (pinta-ala n. 6392 m2) sekä sähkö-, vesi- ja
kaukolämpöliittymien yhteishinta olisi 15.880,00 euroa.
Kauhatien kohteen ovat valmistuneet v. 2004–2007 ja niissä
peruskorjaustarve ei ole välitön. Kauhatien osalta on saatu
ulkopuoliselta arvioitsijalta arviokirja, jonka mukaan kohteen
rakennusten velaton hinta on 677.000 euroa. Kohteen tasearvo 30.
6.2020 oli n. 585.000 euroa. Kauhatien tonttien (n. 6.410 m2) ja
liittymien yhteishinta olisi 38.870 euroa.
Alavieskan Asunnot Oy ostaisi em. kohteet yhteensä 817.480
eurolla.
Kohteiden kauppahinnan rahoittamiseksi yhtiön omaa pääomaa
tulisi lisätä 200.000 eurolla kunnan sijoituksella sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon (SVOP).
Kokonaisuutena Kauhatien kohteiden vuokratulon lähivuosina
Alavieskan Asunnot Oy:lle arvioidaan kattavan Pääskyrinteen
kohteesta mahdollisesti syntyvän alaskirjauksen yhtiölle.
Lisäksi kunta rahoittaisi loppuosan yhtiölle pitkäaikaisella 690.000
euron lainalla. Lainassa on huomioitu myös muita yhtiön
rahoitustarpeita mm. uuden rivitalon tontin hankinta myöhemmin.
Lyhennysohjelmallisen lainan laina-aika olisi 30 vuotta. Lainan korko
olisi kiinteä 2,8 % ensimmäiset 10 vuotta, jonka jälkeen korko
määritellään uudelleen. Kunta saisi tytäryhtiöltään lainalle kuntalain
edellyttämän turvaavan vakuuden, joka olisi 700.000 euron
yrityskiinnitys ja siihen liittyvä yleispanttaussitoumus.
Kunta tuottaisi toistaiseksi kiinteistönhoidon- ja asiakaspalvelut
Alavieskan Asunnot Oy:n omistamista vuokra-asunnoista ja
laskuttaisi ne yhtiöltä kustannusvastaavasti.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
- Pääskyrinteen rivitalo (10 asuntoa) myydään 85.730 euron
hinnasta sekä tontti (6392 m2) ja liittymät 15.880 euron hinnasta,
mutta kuitenkin enintään ARAn hyväksymällä aravarajoitusten
Pöytäkirjan tarkastajat:
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mukaisella luovutushinnalla Alavieskan Asunnot Oy:lle,
- Kauhatien rivitalot B, C, D ja E myydään 677.000 euron hinnasta
sekä tontit ja liittymät 38.870 euron hinnasta Alavieskan Asunnot
Oy:lle,
- em. kohteiden vuokrasopimukset sekä -tulot ja kustannukset
siirtyvät ostajalle 1.1.2021 lähtien,
- kunta pääomittaa Alavieskan Asunnot Oy:tä sijoittamalla 200.000
euroa yhtiön SVOP-rahastoon,
- kunta myöntää Alavieskan Asunnot Oy:lle 690.000 euron
pitkäaikaisen 30 vuoden lainan 700.000 euron
yrityskiinnitysvakuudella ja yhtiön antamalla
yleispanttaussitoumuksella,
- talousarvion investointiosan tytäryhtiöiden osakehankinnat -kohtaa
korotetaan 200.000 eurolla,
- talousarvion rahoitusosan antolainat 9020-kohtaa korotetaan 690.
000 eurolla,
- talousarvion investointiosaan lisätään tontin ja rakennusten myynti
817.480 euroa, ja
- kunnanjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan ja hyväksymään em.
kohteiden kauppakirjat ja Alavieskan Asunnot Oy:lle myönnettävän
pitkäaikaisen lainan sekä siihen liittyvän vakuusjärjestelyn.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Nahkala poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) § 167 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän
käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Janne Havisto.
Annikki Sipilä ja Jani Hannus poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi)
§ 167 käsittelyn ajaksi.

Kvalt
Päätös:

Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annikki Sipilä poistui esteellisenä
(yhteisöjäävi) § 45 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän
käsittelyn ajan toimi valtuuston varapuheenjohtaja Jani Isokääntä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuutetut Jarmo Nahkala ja Jani Hannus poistuivat esteellisinä
(yhteisöjäävi) § 45 käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osavuosikatsaus 1-8/2020
Khall

Vuoden 2020 taloudellisen tilanteen kehittymisen arviointi on ollut
poikkeuksellisen vaikeaa. Keväällä koronaepidemian arvioitiin aiheuttavan huomattavaa vähentymistä verotulojen kertymään ja nostavan sosiaali- ja terveydenhuollon menoja merkittävästi.
Alavieskan kunnan osalta epidemialla ei ole ollut huomattavia vaikutuksia kunnan talouteen. Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt talousarviota vähemmän johtuen mm. varhaiskasvatuksen toimintojen supistamisesta kevään aikana. Verotulokertymä tammi-elokuussa on
hieman talousarviota pienempi. Kiinteistöverotus valmistuu osittain
edellisvuosia aiemmin. Kiinteistöveroja onkin tilitetty kunnalle tammi-elokuussa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä
vuonna.
Valtionosuuksia on kertynyt talousarviossa arvioitua enemmän. Valtio on lisätalousarvioissa myöntänyt tukea kunnille valtionosuuksien lisäyksillä ja yhteisöveron jako-osuuden nostolla. Myös syksyn
budjettiriihessä osoitettiin kunnille uusi valtionosuuden lisäys yhteensä 400 milj. €.
Kokonaisuudessaan kunnan tilikauden tulos on tammi-elokuun osalta 428 809 € ylijäämäinen. Talousarviossa vuoden 2020 ylijäämäksi
oli arvioitu 39 048 €.
Alavieskan kunnan asukasluku elokuun lopussa oli 2503 henkilöä.
Asukasluku 31.12.2019 oli 2519.
Huhtikuusta lähtien koronaepidemian vaikutukset näkyvät myös
Alavieskan työttömyysluvuissa. Huhtikuussa 2020 työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,6 % (v.2019 6,8 %) ja vielä
elokuussa eroa edellisvuoteen on selvästi (elokuu 2020 10.5 %,
elokuu 2019 6,3 %). Lomautettujen määrä nousi maaliskuun 17:sta
lomautetusta huhtikuussa 52:een lomautettuun. Lomautettujen
määrä Alavieskassa kääntyi laskuun kesäkuussa, mutta vielä
elokuussa lomautettuja oli edellisvuotta huomattavasti enemmän.
Osavuosikatsaus 1-8/2020 oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää
sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.
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Talousarviomuutokset
Kuluneen vuoden aikana on jouduttu reagoimaan nopeasti ennalta
arvaamattomiin korjaus- ja kunnossapito- sekä muutostöihin toimitila- ja vuokrauspalveluissa.
Alkuvuodesta Bianca-hallille tuli tarve rakentaa päähalliin lattiakaivo
ja viemäröinti. Hallissa ei ole kuin yksi lattiakaivo ja vuokralaisen
kannalta se tuli tarpeelliseksi. Työ toteutettiin ja vuokralaisen kanssa
laadittiin kolmen vuoden määräaikainen vuokrasopimus.Toteutuneet
kulut (19 387,50 €) on kirjattu käyttöomaisuuden menoihin, joista ne
tulee siirtää investointimenoihin.
Vuokra-asuntojen ylläpidon takia ja vuokrausasteen pitämiseksi vähintään viime vuosien tasolla oli niissä tarve tehdä isompia korjauksia. Korjaustöitä tehtiin Mönkönvainion rivitalojen kolmessa asunnossa, Karjapolun B-talossa (tuulensuojauksen ja lisäeristämisen
parantaminen) sekä kahdessa A-talon asunnossa (sisäpintatyöt).
Mönkönvainion rivitalojen huoneistokorjauksiin tarvitaan 35 000 € ja
Karjapolun korjauskustannukset olivat yhteensä 6 823,64 €.
Kirkonkylän ala-asteen vuokraamiseksi jatkokäytölle vuokralaisen
tarpeisiin tulisi rakentaa uusi nosto-ovi rakennuksen taakse. Lisäksi
sisälle täytyy tehdä muutoksia, joista vuokralainen kustantaa suurimman osan. Vuokrasopimus laaditaan määräaikaisena neljäksi vuodeksi.
Hyväksytyssä talousarviossa kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisissa investoinneissa päätökseen on saatu Yhtenäiskoulun investointi (rahaa jää käyttämättä 7 000 €) ja Kaavatie-investoinnit (8500/405 Kraatarintien kunnostus ja 8500/419 Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän suunnittelu, rahaa jää n. 46 500 €). Lisäksi
Keltasirkun laajennussunnittelun urakka on 15 000 €, johon oli varattu 25 000 €. Kivihaan asemakaavamuutostyön urakka on 10 000 €,
johon on varattu investointirahaa 15 000 €. Yhteensä näiltä kustannuspaikoilta jää käyttämättä 67 000 €.
Museohankkeiden kunnostukseen on saatu Ely-keskuksen v. 2017
myöntämää rakentamiskustannusten tukea yhteensä 32 000 €, josta
jäi käyttämättä 9 300 € hankeajan päätyttyä. Hankkeelle on haettu ja
saatu jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun asti ja jäljelle jääneen 9 300
€:n tuen Ely-keskus myönsi Hannulan talon hirsinavetan lattian kunnostukseen. Hanke on toteutettu alkusyksynä ja kustannukset olivat
10 116,76 €.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kivihaan vesijohto ja viemäri:
Kivihaan alueen vesijohto- ja viemärisuunnittelu ja urakan kilpailutukseen kuuluvien asiakirjojen tuottaminen n. 10 000 €.
Kivihaan vesijohto- ja viemäriurakkaan kuuluva Jokiniituntien alituksen toteutus yksikköhintaurakkana n. 20 000 €. Hinta sisältää porauksen (2-reikää), suojaputket, louhinnan sekä rivitalojen tarkastukset louhintaa varten.
Kivihaan vesijohto- ja viemäriurakka n. 90 000 - 170 000 €. Urakkaa
varten ei ole varattu riittävästi rahaa vuoden 2020 talousarvion laadinnan aikana. Merkittävin epävarmuustekijä liittyy louhinnan määrään, jota on vaikea ennustaa. Urakan kilpailutuksen aikana arvioitiin
vertailutarjouksia pyydettäessä, että louhintaa ei tarvitse tehdä koko
matkalta. Louhinnan tarve on kuitenkin ilmeinen, joten tätä tarvetta
varten on syytä varata riittävästi rahaa, jota käytetään toteutuman
mukaan.
Loppukesästä huomattiin, että talousveden runkovesijohto, joka tulee Kalajoen eteläpuolelta joen pohjoispuolelle on noussut pintaan.
Pintaannousu selvitettiin sukellustyönä ja huomattiin, että painot, jotka ovat pitäneet putken pohjassa, ovat menneet rikki pitkän ajan kuluessa. Ainoastaan muutama paino on löytynyt ja loput ovat menneet hukkaan esim. jäiden pois huuhtomana. Painot ovat lisäksi
hanganneet putken rikki useammasta kohdasta. Putkessa on aiemmin ollut reikä, jonka takia putken sisään on sujutettu pienempi, nyt
käytössä oleva putki. Tämän putki on ollut tarkoitus jättää varaputkeksi uudelle joen ali poratulle runkoputkelle. Toinen vaihtoehto on,
että putki myydään sähköyhtiölle, joka on esittänyt kiinnostuksen
putkesta. Ruoppauksesta ja painotuksesta on tulossa budjettitarjous. Tässä vaiheessa arvioidaan, että työlle tulee kustannuksia 25
000 - 30 000€.
Joen alitus ja siihen liittyvä uusi runkovesiputki on päätetty tilata kokonaisuudessaan alituksen tehneeltä urakoitsijalta tuntiveloituksella.
Tämä nostaa arvioitua kustannusta, mutta on toteutettavissa talousarviossa varatulla määrärahalla. Työ kannattaa tilata kokonaisuudessaan samalta yritykseltä, koska silloin urakkaraja on selvä ja se
on helpompi hallita. Toisaalta työllä alkaa olemaan kiire, koska nykyinen runkovesijohto on noussut pois joen pohjasta ja on alttiina
rikkoutumiselle.
Kehitysjohtaja:

Esitän, että tekninen lautakunta hyväksyy:
Uudet investointikohteet seuraavasti:
- Bianca-hallin korjaukset 19 550 €
- Mönkönvainion remontit 35 000,00 €
- Karjapolun remontit 6 830€

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 66
§ 179
§ 47
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- Kirkonkylän ala-asteen rakennusteknisiä töitä 6 300,00 €
- Hannulan talon hirsinavetan kunnostus 10 120 € (johon
Ely-keskuksen tuki 9 300 €)
Kustannusten kokonaissumma on 77 800 € ja Ely-keskuksen tuki
9300 €, joten nettosumma on 68 500 €.
Lisäinvestointimäärärahaa ei tarvita, vaan rahat voidaan siirtää seuraavilta kustannuspaikoilta:
- Kaavatiet (8500) 46 500 €
- Yhtenäiskoulu (8383) 7 000 €
- Päiväkoti Keltasirkun laajennussuunnittelu (8453) 10 000 €
- Kivihaan asemakaava-alueen muuttaminen (8010) 5 000 €.
Näiden kokonaissumma on 68 500 €
Lisämäärärahan tarve:
- Kivihaan vesijohto- ja jätevesiviemäröinnin rakentaminen 200 000
€.
- Vanhan talousveden runkovesijohdotun painotus joen pohjaan n.
30 000 €.
Päätös:

Kehitysjohtajan muutettu päätösesitys:
Lisäksi esitän, että tekninen lautakunta lähettää määrärahojen siirrot
ja vesi- ja viemärilaitoksen nettomäärärahan lisäyksen
kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:
Vesi- ja viemärilaitoksen nettomäärärahan lisäyksen tarve:
- Kivihaan vesijohto- ja jätevesiviemäröinnin
rakentaminen 200 000 €.
- Vanhan talousveden runkovesijohdon painotus
joen pohjaan 8 000 €.
Lautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

Khall
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen ja
lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 48

26.10.2020

Valtuustoaloitteet
Kvalt
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuustoaloitteita ei ollut.
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Teknisen johtajan virka
Kehitysjohtaja on irtisanoutunut virasta niin, että työsuhde päättyy
31.12.2020. Virka tulisi julistaa uudelleen haettavaksi, mutta samalla
viran nimike tulisi muuttaa tekniseksi johtajaksi, joka kuvaa
parhaiten teknisten palveluiden palvelualuetta.
Valittava henkilö tulisi voida palkata perhdyttämisen takia tilapäiseen
tekninen johtaja -toimeen jo marraskuun alusta alkaen vuoden
loppuun, mikäli tämä on mahdollista.
Teknisten palvelujen palvelualueen johtaja vastaa vastuualueen
toiminnasta. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan
esittelijänä ja valmistelijana. Lisäksi tekninen johtaja vastaa kunnan
vesi- ja viemärilaitoksesta, kunnan tie- ja katuverkosta sekä yleisistä
alueista, ympäristö-, vesi- ja maa-aineislain mukaisista kunnalle
kuuluvista tehtävistä ja teknisten palveluiden taloudesta.
Erityisesti viran täyttämisessä painotetaan vesihuollon osaamista.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että:
1.) kehitysjohtajan viran nimike muutetaan tekniseksi johtajaksi 1.1.
2021 lähtien,
2.) virka julistetaan heti haettavaksi,
3.) teknisen johtajan tilapäiseen toimeen voidaan palkata virkaan
valittava henkilö määräaikaisesti 1.11. - 31.12.2020 ajalle ja
4.) Sami Nyrhiselle myönnetään ero kehitysjohtajan virasta 31.12.
2020.

Päätös:

Hyväksyttiin.
Kehitysjohtaja Sami Nyrhinen poistui kokouksesta § 149 käsittelyn
ajaksi.

Kvalt
Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen seuraavasti:
1.) Sami Nyrhiselle myönnetään ero kehitysjohtajan virasta 31.12.
2020

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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2.) kehitysjohtajan viran nimike muutetaan tekniseksi johtajaksi 1.1.
2020 lähtien
3.) virka julistetaan heti haettavaksi ja
4.) teknisen johtajan tilapäiseen toimeen voidaan palkata virkaan
valittava henkilö määräaikaisesti 1.11. - 31.12.2020 ajalle.
Sami Nyrhinen poistui kokouksesta § 37 käsittelyn ajaksi
(osallisuusjäävi).
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen § 37 osalta.

Khall
Kunnallisesta viranhaltijasta lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin
säädetä. Hakuaika on vähintään14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus
on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.
Teknisen johtajan virka on julkaistu Kunterekry -palvelussa 30.9.
2020 klo 16.00 - 15.10.2020 klo 15.00. Lisäksi teknisen johtajan
hakuilmoitus on julkaistu TE-palveluissa, Kunnan internet-sivulla,
Kuntalehdessä, Rakennuslehdessä, Kalajaska-lehdessä ja
Alavieska-lehdessä.
Määräaikaan mennessä kunta on saanut kuusi hakemusta.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että haastatteluryhmä haastattelee kaikki
virkaa hakeneet Teams-yhteyden kautta ja tallenne haastatteluista
toimitetaan valtuutetuille.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:
- valtuusto toimittaa teknisen johtajan virkavaalin
- viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja
- valinta on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Pöytäkirjan liitteenä on yhteenveto hakijoista ja viran hausta julkaistu

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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hakuilmoitus.
Sami Nyrhinen poistui kokouksesta § 169 käsittelyn ajaksi
(osallisuusjäävi).
Kvalt

Päätös:

Keskustelun aikana Osmo Alahautala esitti, että teknisen johtajan
virkaan valitaan Ossi Laakso. Aili Nuorala ja Jani Isokääntä kannattivat Osmo Alahautalan esitystä.
Muita esityksiä ei ollut, joten puheenjohtaja totesi, että teknisen
johtajan virkaan valitaan Ossi Laakso 1.1.2020 alkaen.
Lisäksi vahvistettiin, että Ossi Laakso voidaan palkata teknisen
johtajan määräaikaiseen toimeen ajalle 1.11.-31.12.2020.
Virkavaalin jälkeen käytiin keskustelua teknisen johtajan kokonaispalkasta.
Janne Havisto esitti teknisen johtajan kokonaispalkaksi 4100 €.
Aili Nuorala esitti peruspalkaksi ilman lisiä 4100 €.
Maarit Jutila esitti kokonaispalkaksi 4200 €, esitystä kannattivat
Osmo Alahautala ja Marja Isokääntä.
Koska Janne Haviston ja Aili Nuoralan esityksiä ei kannatettu,
valtuuston puheenjohtaja vahvisti Maarit Jutilan esityksen hyväksytyksi.
Kehitysjohtaja Sami Nyrhinen poistui kokouksesta klo 18.55 ennen
§ 49 käsittelyä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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Valtuustoaloite kunnanvaltuutettujen määrän muuttamisesta
Me allekirjoittaneet esitämme, että tulevan kunnanvaltuuston
määrää pienennetään 21 valtuutetusta 13 valtuutettuun.
Kunnanhallituksen määrä pienennetään kahdeksasta jäsenestä
kuuteen. Teknisen lautakunnan määrä pienennetään kahdeksasta
jäsenestä kuuteen. Sivistyslautakunnan määrä kahdeksasta
jäsenestä kuuteen. Kunnan koko ja asukasmäärä huomioiden olisi
järkevää keventää toimielinten kokoa ja kunnanvaltuutettujen
määrää. Kunnassamme pystymme hoitamaan asiat pienemmälläkin
valtuutettujen määrällä. Kuntalaissakin on 16 §:n mukaan
valtuutettujen lukumäärästä pohja-ohjeena, että alle 5000 asukkaan
kunnissa laissa säädetty vähimmäismäärä tulee olla vähintään 13
valtuutettua. Tietenkin valtuusto itse voi määrittää valtuutettujen
määrän.
Alavieskassa 15.6.2020
Janne Havisto
Petri Keskinen
Kari Nahkala
Ville Laitala
Päätös:

Kunnanvaltuusto totesi tehdyn valtuustoaloitteen sekä lähetti
aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä
päättää valtuusto.
Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun
perusteella seuraavasti:
Asukasluku
enintään 5.000
5.001—20.000
20.001—50.000
50.001—100.000
100.001—250.000
250.001—500.000
yli 500.000

Valtuutettuja vähintään
13
27
43
51
59
67
79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä,
valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston
päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman
päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle
Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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§ 133
§ 39
§ 170
§ 50

5/2020

19 (30)

15.06.2020
17.08.2020
28.09.2020
19.10.2020
26.10.2020

vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston päätös
valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä
koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei
kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää
täytäntöönpanon.
Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa
väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun
30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.
Hallintosäännön 3 luvussa on määritetty valtuutettujen,
kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenten määrä. Mikäli määriä
muutetaan, niin muutos edellyttää hallintosäännön muuttamista tältä
osin.
Hallintosäännön 3 luvun mukaan:
Toimielinorganisaatio
7 § Valtuusto
Valtuustossa on 21 valtuutettua. Varavaltuutettujen lukumäärästä
säädetään kuntalain 17 §:ssä. Valtuuston puheenjohtajistoa
koskevat määräykset ovat tämän hallintosäännön § 91:ssä.
Valtuuston tehtävistä säädetään kuntalain 14 §:ssä ja valtuuston
asettamista toimielimistä kuntalain 30 §:ssä.
8 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksessa on valtuuston valitsemat 8 jäsentä, joista
valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikausi.
Kunnanhallitus voi perustaa tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja.
Kunnanhallitus valitsee jaoston jäsenet, varajäsenet, jäseniksi
valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää
jaoston toimikaudesta.
Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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9 § Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on valtuuston valitsemat 4 jäsentä, joista
valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
10 § Lautakunnat
Sivistyslautakunnassa on 8 jäsentä.
Teknisessä lautakunnassa on 8 jäsentä.
Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varsinaisista jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla valtuutettuja.
Lautakuntien toimikausi on valtuustokausi.
Sivistyslautakunta valitsee yhtenäiskoulun johtokunnan jäsenet,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus tekee pohjaesityksen kunnanvaltuuston
päätettäväksi.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanvaltuuston
päätettäväksi.

Kvalt
Päätös:

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa valtuustoaloitteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi pohjaehdotusta varten.

Khall
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus tekee pohjaesityksen kunnanvaltuuston
päätettäväksi.

Päätös:

Janne Havisto esitti pohjaehdotukseksi, että valtuutettujen määrä
vähennetään nykyisestä 21 valtuutetusta 13 valtuutettuun ja
kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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jäsenmäärä nykyisestä kahdeksasta jäsenestä kuuteen. Esitystä ei
kannatettu.
Marja Isokääntä esitti pohjaehdotukseksi, että valtuutettujen määrä
säilyy ennallaan (21 valtuutettua) ja kunnanhallituksen, teknisen
lautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenmäärä säilyy myös ennallaan (8 jäsentä). Esitystä kannattivat Kaija Hannula ja Juha
Vähäkangas.
Kunnanhallitus hyväksyi Marja Isokäännän esityksen pohjaehdotukseksi ja esittää, että valtuusto päättää:
- valtuutettujen määräksi 21 valtuutettua
- kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan
jäsenmääräksi 8 jäsentä ensi valtuustokaudelle 2021-2025.
Janne Havisto jätti päätökseen eriävän mielipiteen (pöytäkirjan
liitteenä).

Kvalt
Päätös:

Keskustelun aikana Maarit Jutila esitti valtuutettujen määräksi pohjaesityksen mukaisesti 21 valtuutettua ja kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenmääriksi 8 jäsentä.Kaija Hannula, Aili Nuorala ja Juha
Vähäkangas kannattivat esitystä.
Jani Isokääntä esitti valtuutettujen määräksi 19 valtuutettua ja kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenmääriksi 7 jäsentä. Esitystä ei
kannatettu.
Janne Havisto esitti valtuutettujen määräksi 13 valtuutettua ja kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenmääräksi 6 jäsentä. Ville Laitala
kannatti esitystä.
Koska pohjaesityksen lisäksi tehtiin kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että päätöksestä on äänestettävä.Puheenjohtaja ehdotti
äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Pohjaesitystä kannattavat
äänestävät JAA ja Janne Haviston esitystä kannattavat EI.
Äänestystapa hyväksyttiin.
Nimenhuutoäänestyksessä JAA äänesti 15 valtuutettua ja EI 2 valtuutettua.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Pohjaesitys hyväksyttiin valtuuston päätökseksi.
Janne Havisto ja Ville Laitala jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
Khall

Kuntalain (410/2015) 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion
hyväksymisen yhteydessä 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 vuoden marraskuun 17.
päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (ennakkoperinnässä) käytetään vuoden 2020 veroprosenttia
(verotusmenettelylain 91 a § 2mom.). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti). Kunta saa päättää tuloveroja kiinteistöveroprosenteista sekä muista verojen perusteista ottaen
kuitenkin huomioon Kuntalain (410/2015) 110 - 111 §:ien sääntelyn
päätöksen ajankohdasta ja kunnan talouden tasapainosta.
Vuoden 2021 talousarviokehyksen laadinnassa ja verotulojen arvioinnissa pohjana on käytetty Suomen Kuntaliiton verotulojen
ennustekehikkoa. Alavieskan kunnallisverotilitykset ovat kuluvana
vuonna syyskuun loppuun mennessä 2,4 % (123t €) edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Kuntaliiton lokakuun alussa
tehdyn ennustekehikon mukaan tuloverototeuma vuonna 2020 jäisi
5 % (355t €) pienemmäksi kuin viime vuonna. Vuodelle 2021
ennakoidaan kunnallisveron osalta lisäystä 2,3% (153t €).
Verotuloennuste vuosille 2020 ja 2021:

Tuloverot
Osuus yhteisöveron
tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

ENN 2020
6 576 000
303 000

TA 2021
6 729 000
360 000

758 000
7 638 000

758 000
7 847 000

Vuoden 2021 talousarviokehys ei sisältänyt veronkorotuksia.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021
tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt
Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA
§ 171
§ 51

Hyväksyttiin.

19.10.2020
26.10.2020

5/2020

24 (30)

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 172
§ 52

5/2020

25 (30)

19.10.2020
26.10.2020

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021
Khall
Kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön arvon perusteella suoritettavasta kiinteistöverosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien
rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kunnan
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
vahvistetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Yleistä veroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja niihin rakennuksiin, joiden
osalta muuta ei ole määrätty.
Kiinteistöveroprosen
tit
Yleinen
Vakituinen
asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Voimalaitos
Rakentamaton rakennuspaikka

Lain sallima
vaihteluväli
0,93 - 2,00
0,41 - 1,00

Alavieska 2020

0,93 - 2,00
enintään 3,10
2,00 - 6,00

1,03
3,10
-

1,03
0,55

Valtuusto voi määrätä kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan erikseen
mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 ja enintään 6,
00.
Valtuusto voi kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä
yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin kiinteistöveroprosentti voi olla myös 0,00.
Yhteisön yleishyödyllisyys ratkeaa tuloverolain 22 §:n perusteella.
Tuloverolain 22 §:n 1 momentin mukaan yhteisö on yleishyödyllinen,
jos:
- se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa,
henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;
- sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;
- se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua
osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana
tai muuna hyvityksenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Kunnanjohtaja:

PÖYTÄKIRJA
§ 172
§ 52

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seuraavasti:

Hyväksyttiin.

Kvalt
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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- vakituiset asuinrakennukset 0,55 %
- muut asuinrakennukset 1,03 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti1,03 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,30 %
- voimalaitokset 3,10 %
Päätös:

5/2020

Hyväksyttiin.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 153
§ 175
§ 53

5/2020
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Vesilaitoksen avaavan taseen 1.1.2020 hyväksyminen
Vesihuoltolain (681/2014) mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan
eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on
tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma,
rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.10.2019
§ 57.
Eriytettävän liiketoiminnan avaavan taseen vastaavaa- ja
vastattavaa erien arvojen tulee perustua kunnan edellisen tilikauden
tasearvoihin. Kirjanpidollista taseyksikköä muodostettaessa
yksilöidään liiketoimintaan kohdistuvien omaisuus- ja velkaerien
sisältö. Perustettavan taseyksikön talouden tulee olla tasapainossa.
Tasapainotilan saavuttamiseksi kunta voi tehdä sijoituksia
muodostettavaan taseyksikköön. Sijoitusten määrä muodostuu
omaisuus- ja velkaerien erotuksesta, ja se voidaan jakaa peruspääomaksi ja lainaksi.
Taseyksikön talousarvio muodostuu tuloslaskelma-, investointi- ja
rahoitusosasta. Taseyksikön tulosbudjetissa sovelletaan
nettobudjetointia: sitovia eriä valtuustoon nähden ovat tilikauden
tulos sekä mahdolliset tilinpäätössiirrot. Taseyksikön
investointibudjetissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat
investointimenot ja -tulot, mutta valtuusto voi osoittaa
investointeihin määrärahat myös hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti.
Taseyksikön rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat
antolainauksen, ottolainauksen ja oman pääoman muutosten erät.
Taseyksikön perustaminen ei aiheuta muutoksia vesilaitoksen
varsinaiseen toimintaan.
Vesilaitoksen avaava tase 1.1.2020 on vuoden 2019
tilinpäätöksessä vahvistettu tase 31.12.2019.
Avaava tase liitteenä.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vesilaitoksen avaavan taseen
hyväksymistä takautuvasti 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall

Kunnanhallitusken käsittelyn (21.9.2020 § 153) jälkeen vesilaitoksen
avaavaan taseeseen tuli kirjanpidossa oikaisuja, joiden takia
avaavan taseen luvut muuttuivat ja asia palautettiin uudelleen
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Oikaisut koskevat arvonlisäveron
saatava- ja velkatilejä sekä edellisten tilikausien ja tilikauden

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 153
§ 175
§ 53

5/2020
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alijäämää.
Avaava tase 1.1.2020 oikaisuineen liitteenä.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vesilaitoksen avaavan taseen
hyväksymistä takautuvasti 1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kvalt
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.

ALAVIESKAN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 54

5/2020
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26.10.2020

Muut asiat
Kvalt
Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja tiedotti valtuustolle, että seuraava
valtuuston iltakoulu järjestetään 30.11. klo 17. Iltakoulussa
käsiteltäviä asioita ovat mm. talousarvio vuodelle 2021 ja kunnan
hallintosääntö.
Valtuuston puheenjohtaja tiedotti Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
järjestämästä webinaarista 27.10.2020 ja pyysi valtuutettuja nimeämään kunnanjohtajan lisäksi toisen Alavieskan kunnan edustajan
pitämään puheenvuoron webinaarissa. Keskustelun aikana sovittiin,
että toisen puheenvuoron Alavieskan kunnan edustajana käyttää vt.
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen. Lisäksi valtuutettu Aili
Nuorala toimittaa kunnanjohtajalle kysymyksiä esitettäväksi Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle webinaarissa.
Valtuutettu Janne Havisto toi esille § 39 käsittelyn valtuuston
edellisessä kokouksessa 28.9.2020. Asiasta käytiin keskustelua.

Pöytäkirjan tarkastajat:

ALAVIESKAN KUNTA
Alavieskan kunta
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
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VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä(t)

26.10.2020

42 - 54

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
Kieltojen
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
perusteet
pykälät 42-44, 46, 48, 54
HallintolainkäyttöL 5§:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
VALITUSOSOITUS
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
Valitusviranjollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
omainen ja
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
valitusaika
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.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Tiedoksisaanti

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä: 29.10.2020
Valitusviranomaisen postiosoite

käyntiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 Oulu
Kunnallisvalitus, pykälät

Isokatu 4, Oulu

45, 47, 49-53
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirja

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää

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 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 voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015/1455 nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (1.1.2019 lukien 260 euroa).
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

Pöytäkirjan tarkastajat:

