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OSALLISTUJAT
Nimi
Piispanen Ilkka
Ali-Haapala Virpi
Lintilä Jukka
Polso Kaija
Rimpioja Jukka
Suomala Ville
Järvenoja Marko

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj.
varajäsen

POISSA

Lankinen Minna

jäsen

MUU

Ranta-Nilkku Mika
Järvenoja Antti
Harju Ulla-Riitta
Hillukkala Jukka
Törmänen-Lindqvist
Anette
Järvenoja Esa

kv:n pj.
kv:n I vpj.
kv:n II vpj.
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

LÄSNÄ

Klo
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14:30 - 19:58

14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58
14.30 - 19.58

asiantuntija § 64 17:40 - 18:25
kohta 1

Lisätiedot
etäyhteydellä
est. § 63 kohta 12

Minna Lankisen tilalla

kunnanjohtaja
hallintojohtaja
toimitusjohtaja TOKE Oy,
etäyhteydellä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

55 - 65 § (lisäasia § 65)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja tarkastetaan keskustoimistossa 14.5.2020.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Lintilä ja Marko Järvenoja.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Anette Törmänen-Lindqvist
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Toholampi 14.5.2020
Jukka Lintilä

Marko Järvenoja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 15.5.2020 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Hallintojohtaja

_____________________

Anette Törmänen-Lindqvist
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JÄRJESTÄYTYMISASIAT
Kh 11.05.2020 § 55

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityslistan työjärjestykseen.
1. Kuntalain väliaikainen muuttaminen ja sähköiset kokoukset
Eduskunta on tiistaina 28.4.2020 hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi
kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp). Eduskunnan päätöksen mukaisesti lakiin lisätään väliaikaisesti kaksi uutta pykälää (90 a ja
99 a §). Laki tulee voimaan 1.5.2020 ja on voimassa 90 a §:n osalta
31.7.2020 ja 99 a §:n osalta 31.5.2021 saakka.
Lakimuutoksen 90 a §:n mukaan kunnanhallitus voi hallintosäännön määräysten estämättä väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön
määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta.
Kunnanhallitus päättää, että toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) kuntalain väliaikaisen muuttamisen (HE 47/2020 vp) voimassaolon ajan.
Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tekemäänsä päätösehdotusta seuraavasti:
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ottaa käsiteltäväkseen lisälistalla olevan
asian nro 11 Vuoden 2020 puunmyynti.
Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että
Toimitusjohtaja Esa Järvenoja esittelee Toholammin Kehitys Oy:n tilannekatsauksen.
Kunnanhallituksen iltakoulu pidetään kokouksen yhteydessä alkaen klo
16.00, aiheena kunnan taloustilanne ja investoinnit. Kutsuttuna kunnan
johtoryhmän lisäksi asuntosihteeri ja pääkirjanpitäjä.
Virpi Ali-Haapala ilmoitti esteellisyytensä asiakohdan 9 (tiedoksi saatettavat asiat kohta 12) käsittelyyn.
Kunnanhallitus keskusteli kuntalain 86 §:n soveltamisesta Toholammin
kunnassa.
Kokouksessa pidettiin tauot klo 15.15 - 15.33, 17.20 - 17.39 ja 19.04 19.17.
Kunnanhallituksen iltakoulu klo 16.00 - 17.20.
Esa Järvenoja esitteli tilannekatsauksen klo 17.40 - 18.25, jonka jälkeen
kunnanhallituksen kokous jatkui esityslistan asiakohdasta 2.
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Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan tekemät päätösehdotukset ja käsitellä asiat esityslistan ja lisälistan mukaisessa
järjestyksessä. Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen.
______
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SIIRTOEHDOTUS LESTIJÄRVEN KUNNASTA TOHOLAMMIN KUNTAAN SIIRRETTÄVÄKSI
EHDOTETUISTA ERILLISISTÄ ALUEISTA (ENKLAAVEISTA)
14/44.442/2020
Kh 11.05.2020 § 56

Valmistelija rakennustarkastaja Jukka Nurmela, puh. 040 150 5310
Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista, joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi
päätöksellään Lestijärven kunnasta Toholammin kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista. Siirtoehdotus esityslistan
oheismateriaalina.
Asianosaisille kunnille ja maanomistajille varataan mahdollisuus tehdä
huomautuksia luetteloon sisältyvistä siirtoehdotuksista 11.5.2020 mennessä.
Lestijärven kunnasta ehdotetaan siirrettäväksi Toholammin kuntaan kolme
tilaa ja kaksi määräalaa pinta-alaltaan yhteensä 17,02 ha. Siirrettävä alue
sijaitsee Lestijoen ranta-alueella Tornilassa. Alueella sijaitsee yksi loma-asunto. Vakituista asutusta ei ole.
Rakennustarkastaja: Toholammin kunnalla ei ole huomautettavaa siirtoehdotukseen.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan tekemän
päätösöehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Maanmittauslaitos

_____________________
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OIKAISUVAATIMUS SOITEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 21.2.2020 § 49 / SOITEN
TOIMIPISTEIDEN POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT VUONNA 2020
11/05.051/2020
Kh 02.03.2020 § 35
Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Soiten hallitus on kokouksessaan 21.02.2020 § 49 tehnyt päätöksen Soiten toimipisteiden poikkeavista aukioloajoista vuonna 2020. Tarkastettu
pöytäkirja on saatettu jäsenkunnille tiedoksi sähköpostitse 21.2.2020.
Poikkeavat aukioloajat vastuualueilla johtuvat toiminnan ja kysynnän muutoksista sekä henkilökunnan riittävyydestä ja sijaisten saannista.
Aukiolevissa yksiköissä varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi sekä
osaaminen yksikköihin.Tämän vuoden suunnitelma noudattelee pääosin
vuoden 2019 suunnitelmaa.
Suunnitelma on alustava erityisesti kesän ja joulun ajalle. Esitettyjen
poikkeavien aukioloaikojen lisäksi yksiköissä joudutaan ajoittain muuttamaan toimipisteen aukioloaikoja ja toimintaa perustellusta syystä
mm. heikon sijaistilanteen vuoksi.
Soiten hallitus on valtuuttanut (18.2.2018 § 39) viranhaltijan tekemään
perustellusta syystä muutoksia siten, että
- äkillisestä päivittäiseen toimintaan liittyvästä muutoksesta päättää
vastuualuejohtaja korkeintaan viikon mittaiselta muutosajalta.
- enintään kuukauden mittaisesta muutoksesta erityisestä syystä
päättää toimialuejohtaja, oikeus koskee kesäaikaa.
Toimitusjohtajan esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi suunnitelman toimipisteiden poikkeavista aukioloajoista sekä hyväksyy ne siltä osin kuin ne ylittävät viranhaltijoiden päätösvallan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esityslistan oheismateriaalina Soiten suunnitelma palvelupisteiden poikkeavista aukioloajoista vuonna 2020.
Palvelupisteiden poikkeavat aukioloajat vuonna 2020 Toholammin osalta:
24.02. - 28.02.20 hoitajan vastaanotto
06.04. - 09.04.20 hoitajan vastaanotto
22.06. - 03.07.20 avoinna ke-pe, suljettu ma-ti
06.07. - 17.07.20 suljettu
20.07. - 31.07.20 avoinna ke-pe, suljettu ma-ti
12.10. - 16.10.20 hoitajan vastaanotto
21.12. - 23.12.20 suljettu
28.12. - 31.12.20 hoitajan vastaanotto
Samanaikaisesti myös Lestijärven vastaanotto toimii supistetusti, lähes
täysin suljettuna:
24.02. - 28.02.20
suljettu
06.04. - 10.04.20
suljettu
14.04. - 17.04.20
suljettu
_____________________
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avoinna ma-ti, suljettu ke-pe
suljettu
avoinna ma-ti, suljettu ke-pe
suljettu
suljettu

Talousarviossa 2020 Toholammin kunnan varaamat sote-palvelujen tuottamiskustannukset:
perusturva
erikoissairaanhoito
yhteensä

7.600.000 euroa
3.800.000 euroa
11.400.000 euroa

Suomen perustuslain 1 § mukaan julkisen vallan on edistettävä oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja
edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja
muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.
Terveydenhuoltolain 4 §:n mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
Toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintatapojen kehittämistä.
Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveydenhuollosta vastaavan
henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta.
Terveydenhuoltoa varten kunnalla tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on
oltava käytettävissään asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet.
Terveydenhuoltolain 10 §:ssä säädetään palvelujen saavutettavuudesta ja
yhdenvertaisesta saatavuudesta seuraavasti:
Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät.

_____________________

TOHOLAMMIN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 35
§ 57

6/2020

109

02.03.2020
11.05.2020

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava vastuullaan
olevien asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan.
Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen
keskittäminen on perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. HE 90/2010
vp lausutaan siten, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tulee järjestää terveydenhuoltopalvelut lähellä asukkaitaan, myös haja-asutusalueilla.
Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava
huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Vanhuspalvelulain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa
nähden oikea-aikaisia ja riittäviä.
Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia,
terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti
kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.
Toholampi on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soiten jäsen.
Perussopimuksen 2 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla
lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntayhtymä voi hoitaa myös muita peruspalveluiden piiriin sekä tukipalveluiden
järjestämiseen kuuluvia tehtäviä, kun siitä erikseen sovitaan.
Perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä järjestää ja tuottaa sosiaalija terveydenhuollon palveluja ensisijaisesti henkilöille, joilla on kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka kuntayhtymän jäsen- ja osajäsenkunnassa, jollei laista tai erillisistä sopimuksista muuta johdu.
Perussopimuksen mukaan palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon
ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.
Kunnanjohtaja: Toholammin kunnanhallitus päättää jättää seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen:
1. Soiten hallituksen päätöksestä on todettavissa, ettei sulkupäätöksen
valmistelussa ole arvioitu lainkaan päätöksen vaikutusta väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin siten kuin terveydenhuoltolain 11 § velvoittaa.
2. Soiten hallituksen päätös etäännyttää terveyskeskuspalvelut palvelujen
käyttäjiltä. Toholammin tk:n terveyskeskuspalvelujen käyttötarve ei ole vä_____________________
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hentynyt. Tehty päätös eriarvoistaa haja-asutusalueella asuvan väestön.
3. Kunnalla/kuntayhtymällä on erityisvelvollisuus huolehtia ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.
4. Toholammin kunnanhallitus toteaa, että tehty päätös on em. perustein
perustus-, vanhuspalvelu- ja terveydenhuoltolakien vastainen.
5. Soiten perussopimuksen 2 ja 3 §:n mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut
tulee tuottaa yhdenvertaisilla periaatteilla lähellä palvelujen käyttäjiä. Toholammin kunnanhallitus toteaa, että tehty päätös on perussopimuksen vastainen, koska se kohtelee jäsen kuntia (palveluiden käyttäjiä) eri arvoisesti.
6. Toholammin kunnanhallitus edellyttää, että Soiten hallitus kumoaa tekemänsä päätöksen ja luopuu suluista.
Soiten valtuuston tekemä päätös 9.12.2019 28 § Toholampi: lääkäri 2 x 5
pv (2 lääkäri/vko), hoitaja 2 x 5 pv (2 hoitaja/vko) ja röntgen ennallaan.
Vastaanottojen hoitoonpääsyn viiveet perusterveydenhuollossa -tilastot
oheismateriaalina.
7. Toholammin kunnanhallitus lausuu käsityksenään, että Soiten tulee rekrytoida hoitohenkilökuntaa lisää tahi uudelleen sijoittaa henkilöstöään siten, ettei sulkuja tarvitse toteuttaa lainkaan.
8. Tasapainottamissuunnitelmat tahi muut vastaavat verukkeet eivät ole
lainmukaisia keinoja laistaa kunnan/kuntayhtymän velvoitteesta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, siten kuin em. lainsäädäntö edellyttää.
9. Soiten hallitus on ylittänyt toimivaltansa, koska on delegoinut valtaa viranhaltijoille vastoin hallintosääntöä.
10. Toholammin kunnanhallitus toteaa, että Toholammin kunta on valmis
auttamaan Soitea päivystävän sairaanhoitajan ja lääkärin rekrytoinnissa
Toholammille.
11. Kunnanhallitus toimittaa päätöksen aluehallintovirastolle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämä pykälä luettiin ja tarkastettiin kokouksessa.
______
Kh 11.05.2020 § 57

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Soiten hallitus on käsitellyt ja hylännyt Toholammin kunnan oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 30.3.2020 ja lähettänyt 31.3.2020 sähköpostitse
kunnalle päätöksensä tiedoksi. Soiten hallituksen pöytäkirjanote 30.3.2020
§ 74 esityslistan liitteenä.
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Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että
1. Kunnanhallitus on huolissaan perusterveydenhuollon toimivuudesta
mahdollisen kesäsulun aikana.
2. Kunnanhallitus toteaa, että Toholammin kunnalla on kyky auttaa Soitea
sairaanhoitajan ja lääkärin rekrytoinnissa Toholammille mahdollisen kesäsulun ajaksi. Tällä toimenpiteellä Toholammin kunta haluaa turvata perusterveydenhuollon toimivuuden kesän aikana, ja edistää terveydenhuoltoa
lainsäädännön mukaisesti.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Liitteet

Liite 2

Jakelu

Soiten hallitus

_____________________

SOITEN HALLITUKSEN PÄÄTÖS 30.3.2020 § 74
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YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA KORPELAN VOIMA KY:N SEURAAVAAN
YHTYMÄKOKOUKSEEN
23/01.011/2017
Kh 11.05.2020 § 58

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimuksen 4 §:n mukaan kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa kolme edustajaa ja kullakin edustajalla varajäsen. Yhtymäkokousedustajan toimikausi on kunnallisvaalikausi.
Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin
kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan
valtuuston päättämä muu toimielin.
Kukin jäsenkunta pyrkii valitsemaan kokousedustajakseen henkilön, joka
asuu kuntayhtymän omistaman jakeluverkon alueella.
Seuraava yhtymäkokouksen ajankohta ei vielä ole varmistunut.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee Korpelan Voima kuntayhtymän
seuraavaan yhtymäkokoukseen kolme yhtymäkokousedustajaa ja heille
henkilökohtaiset varaedustajat.
Kunnanhallitus piti tauon klo 19.04 - 19.17.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita seuraavaan yhtymäkokoukseen seuraavat edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:
edustaja:

henkilökohtainen varaedustaja:

Hannu Kivelä
Virpi Ali-Haapala
Timo Olkkola

Minna Lankinen
Jukka Rimpioja
Marko Järvenoja

______
Jakelu

_____________________

Valitut jäsenet ja varajäsenet
Korpelan Voima
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TOIMINTA-AVUSTUKSET VUONNA 2020
13/04.045/2020
Kh 11.05.2020 § 59

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Talousarviossa 2020 on kunnanhallituksen avustuksiin varattu 13.500 euroa (sisältäen kesätyöllistämistuen).
Kunnanhallituksen harkinnanvaraiset avustukset ovat olleet haettavissa
31.3.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä kuntaan on saapunut seuraavat avustushakemukset:
1. Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry
2. Toholammin Häkkilän kyläyhdistys ry
3. Suomen urheiluliitto ry/Teemu Wirkkala

7.000 €
520 €
2.000 €

Yhteensä

9.520 €

Avustushakemukset esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustukset hakemusten
mukaisesti seuraaville:
1. Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu ry:lle
2. Toholammin Häkkilän kyläyhdistys ry:lle

7.000 €
520 €

Yhteensä

7.520 €

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu

_____________________

Hakijat
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KUNNANTALON SULKEMINEN HEINÄKUUSSA 2020
Kh 11.05.2020 § 60

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kunnantalo on pidetty perinteisesti suljettuna heinäkuussa, joka on toiminnallisesti hiljaisin kuukausi. Henkilökunnan vuosilomat on keskitetty tälle
ajalle. Kun lomat on keskitetty, on suurin osa henkilökunnasta tavoitettavissa kunnantalon ollessa jälleen avoinna. Myös valtion ym. virastojen toiminta on hiljaista heinäkuussa, ja useat lähialueen kunnanvirastot ovat
myös suljettuina heinäkuussa 2 - 5 viikon ajan.
Kokemukset kunnantalon sulkemisesta ovat olleet myönteisiä. Asioiden
hoidon kannalta lomien keskittäminen on järkevää. Keskittämisen tavoitteena on taloudellisten ja tuotannollisten säästöjen aikaansaaminen. Sulkemisesta on tiedotettu kuntalaisia hyvissä ajoin.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo on suljettuna
6. - 31.7.2020. Henkilökuntaa velvoitetaan keskittämään lomansa pääsääntöisesti näille päiville. Toimistot järjestävät tarpeellisen päivystyksen
harkintansa mukaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kh 11.05.2020 § 61

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallitukseen asian, joka kuntalain nojalla on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
joissa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan
kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita.
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita,
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.
Kunnanhallitus voi tällöin kumota alemman toimielimen päätöksen, muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
Jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut lautakunnan, sen jaoston tai
niiden alaisen viranomaisen päättämän asian käsiteltäväkseen, on päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltävä kunnanhallituksessa.
Lautakunnat/johtokunnat/toimikunnat ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
pöytäkirjansa seuraavasti:
Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.4.2020
Viemäriliikelaitoksen johtokunta 26.3.2020
Viemäriliikelaitoksen johtokunta 16.4.2020
Metsätoimikunta 7.5.2020

1/2020
5/2020
6/2020
1/2020

Lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa julkiselta osin www.toholampi.fi >
Julkaisut > Pöytäkirjat.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen em.
toimielinten tekemiä päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 25.3. - 5.5.2020
Kh 11.05.2020 § 62

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus voi ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on
tehnyt päätöksen.
Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain
134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintosäännön perusteella kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle siirretyn ratkaisuvallan perusteella kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, asuntosihteerin, lomituspalvelujohtajan, lomasihteerin, teknisen johtajan, ravitsemuspäällikön ja siivoustyönohjaajan
tekemät päätökset on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle kuntalain tarkoittamassa merkityksessä. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa,
mitä siitä on säädetty lailla taikka asetuksella määrätty.
Viranhaltijoiden päätösluettelo 25.3. - 5.5.2020 saatetaan kunnanhallituksen tietoon 11.5.2020.
Hallintosäännön 12, 72, 96 - 108 §:ien mukaiset päätökset:
1. Kunnanjohtaja: avustuspäätökset § 1 - 9.
2. Hallintojohtaja: henkilöstöpäätös § 4.
Kuntatodistuskysely 24.4.2020, arvopäivä 24.4.2020.
Lyhytaikaisen lainan ottaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä, yhteensä 7.000.000
euroa 22.5.2020 saakka, eräpäivä 22.5.2020.
3. Asuntosihteeri: ei päätöksiä ko. ajalla.
4. Lomituspalvelujohtaja: ei päätöksiä ko. ajalla.
5. Lomasihteeri: henkilöstöpäätös § 1.
6. Tekninen johtaja: henkilöstöpäätös § 2.
7. Siivoustyönohjaaja: ei päätöksiä ko.ajalla.
8. Ravitsemuspäällikkö: ei päätöksiä ko. ajalla.
9. Kh:n puheenjohtaja: ei päätöksiä ko. ajalla.
Päätösluettelo esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen esityksessä mainittuja viranhaltijoiden päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset tiedokseen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kh 11.05.2020 § 63

1. K-P:n liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 23.3.2020.
2. K-P:n liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 20.4.2020.
3. K-P.n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 30.3.2020.
4. K-P:n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 8.4.2020.
5. K-P:n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 22.4.2020.
6. Soite, hallituksen pöytäkirja 30.3.2020.
7. Soite, hallituksen pöytäkirja 27.4.2020.
8. Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunnan pöytäkirja
10.3.2020.
9. Lestijärven kunta, maaseutulautakunnan pöytäkirja 16.4.2020.
10. Toholammin kunta, yhteistoimintaelimen pöytäkirja 26.3.2020.
11. Teknisen johtajan tiedote: Toholammin paloasemaa ja pelastustoimea
koskevat työsuojelutarkastukset, työpaikkaselvitys, ilmanvaihtoselvitys,
työsuojelun ennakkovaroitus sekä varaus kuulemiseen kiinteistön omistajana.
12. Kaupanvahvistajien tiedoksi antamat kiinteistönluovutusilmoitukset
26.3.2020 - 5.5.2020 toteutuneissa kiinteistökaupoissa, joihin kunnalla on
etuostolain mukainen etuosto-oikeus.
13. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös 27.4.2020 yksinyrittäjien valtioavustuksesta Toholammin kunnalle.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakohdat tiedokseen. Kunnanhallitus ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupoissa.
Virpi Ali-Haapala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (esteellisyys
kohta 12). Hallintolaki 28.1 § kohta 1.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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MUUT ASIAT
Kh 11.05.2020 § 64

Kokouksessa esille tulleet asiat:
1. Toimitusjohtaja Esa Järvenoja Toholammin kehitys Oy:stä esitteli kokouksessa tilannekatsauksen kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus antoi ohjeistuksen, että kunnan kaikkien tytäryhtiöiden on
toimitettava kuukausiraportointi saatettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan määrittelemään raportointitavan.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi asian tiedokseen.
2. Ville Suomalan esille ottamat asiat:
1) Kunnan investointiohjelmassa on suunniteltu kaavateiden kunnostamisia seuraavasti:

•
•
•
•
•
•

2020 Jokirannantie peruskorjaus,
2021 Perkkiöntien peruskorjaus alkuosa,
2022 Kuusistontien peruskorjaus 1-jatko,
2023 Kuusistontien peruskorjaus 2-jatko,
2024 Perkkiöntien peruskorjaus jatko
2024 Porkolantie peruskorjaus
Varsinkin Kuusistontie ja Perkkiöntie ovat luvattoman huonossa kunnossa.
Käytännössä tiet ovat kuoppien ja kohoumien takia kaventuneet
paikoitellen yksikaistaisiksi. Teiden huono kunto vaikeuttaa myös talvikunnossapitoa. Asfaltti on nyt poikkeuksellisen halpaa. Kilo asfalttia maksaa
nyt 33 senttiä, kun hinta vuotta aiemmin oli 55 senttiä.
Esitän, että Toholammin kunta käyttää hyväkseen poikkeuksellisen halvan
asfaltin hinnan ja aikaistaa mahdollisimman monta vuosille 2021-2024
suunniteltua kaavatien peruskorjausta tulevalle kesälle.
2) Viitaten kunnanhallituksen tiedoksi saatettuihin Toholammin paloasemaa ja pelastustoimea koskeviin työsuojelutarkastuksiin, työpaikkaselvitykseen, ilmanvaihtoselvitykseen sekä työsuojelun ennakkovaroitukseen
TsValL 44/2OO6 36§ mukaisesta työn keskeytyksestä Toholammin paloaseman tiloissa.
Esitän, että Toholammin kunta ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin taatakseen
turvalliset ja tarkoituksenmukaiset työskentely- ja harjoitusolosuhteet paloja pelastustoimen henkilökunnalle, sopimushenkilöstölle, ja jopa 40:lle palokuntanuorelle. Toimenpiteiden tulee olla kestäviä myös pitkällä aikavälillä. Palo- ja pelastustoimen toiminta ei saa vaarantua missään olosuhteissa.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi asiat tiedokseen.
3. Kunnanjohtaja kertoi Toholammin alueen ajankohtaiset yritysuutiset.

_____________________
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4. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 8.6.2020 klo 15.00 etäkokouksena, kunnanvaltuuston sähköisen kokouksen harjoitus pidetään
20.5.2020 klo 14.00 - 15.00 ja kunnanvaltuuston kokous pidetään
25.5.2020 klo 14.00 etäkokouksena.
______

_____________________
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VUODEN 2020 PUUNMYYNTI
16/44.444/2020
Metsätmk § 1

Valmistelija rakennustarkastaja Jukka Nurmela, puh. 040 150 5310
Kesäleimikosta on pyydetty tarjoukset. Tarjouksen jättivät Junnikkala Oy,
UPM-Kymmene Oyj, Metsägroup Oy ja Keitele Forest Oy. Biowatti jätti
tarjouksen hakkuutähteistä kuvioilta 236 ja 236.1. Jarmo Juntunen on
laatinut tarjousvertailun, jonka mukaanJunnikkala Oy:n tarjous on edullisin.
Tarjoukset oheismateriaalina.
Tarjous perustuen puunmyyntisuunnitelmaan
Junnikkala Oy
UPM-kymmene oyj
Metsägroup Oy
Keitele Forest Oy

35 142,00 €
33 286,50 €
32 325,00 € + bonus n. 287 €
32 529,00 €

Tarjous perustuen katkonta-aineistoon
Junnikkala Oy
Keitele Forest Oy
UPM-kymmene Oyj
Metsägroup Oy

35 119,00 €
34 658,50 €
33 482,00 €
32 513,50 € + bonus n. 287 €

Biowatti, tarjous hakkuutähteistä, kuviot 236 ja 236.1
5 €/m³ arvio 120 m³
yhteensä 600 €.
Rakennustarkastaja: Metsätoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se
hyväksyy Junnikkala Oy:n tarjouksen kesäleimikosta (35 119,00 €) ja
Biowatin tarjouksen hakkuutähteistä(600 €).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
________
Kh 11.05.2020 § 65

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy metsätoimikunnan tekemän
päätösehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Jakelu

_____________________

Tarjousten jättäjät
Metsänhoitoyhdistys/Juntunen
Metsätoimikunta/rakennustarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 55 - 65

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
55, 56, 57, 61, 62, 63 ja 64.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
58, 59, 60 ja 65.
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät
58, 59, 60 ja 65.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin kunnanhallitus
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 15.5.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä
voi pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040
150 5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Muu valitusviranomainen (erillinen muutoksenhakuosoitus)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät

Valitusaika

14 päivää

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Liitetään pöytäkirjaan
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