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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Piispanen Ilkka
Ali-Haapala Virpi

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen

Klo
14.35 - 20.41
14:35 - 20:41

Lankinen Minna

jäsen

14:35 - 20:41

Lintilä Jukka
Polso Kaija
Rimpioja Jukka
Suomala Ville

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, vpj.

14.35 - 20.41
14.35 - 20.41
14.35 - 20.41
14.35 - 20.41

Ranta-Nilkku Mika
Järvenoja Antti
Harju Ulla-Riitta

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

14.35 - 20.41
14.35 - 20.41
14.35 - 20:16

Hillukkala Jukka
Törmänen-Lindqvist
Anette
Hopeavuori Juha

esittelijä
14.35 - 20.41
pöytäkirjanpitäjä 14.35 - 20.41

Porre Juha

asiantuntija § 15 14:59 - 15:35

Vesisenaho Minna

asiantuntija § 15 15:36 - 16:20

Turpeinen Teemu

asiantuntija § 19 18:35 - 19:02

asiantuntija § 19 14:45 - 16:52

Lisätiedot
etäyhteydellä
etäyhteydellä, est. § 16,
17, 21 ja 22
etäyhteydellä, saapui
paikalle 15 §:n aikana klo
15.03
est. § 16 ja 17
est. § 21 ja 22
est. § 16 ja 17
est. § 16 ja 17
est. § 16 ja 17
est. § 21 ja 22, poistui
§ 36 kohdan 1 käs.
jälkeen
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja, myös klo
18.04-19.02 ja
19.12-19.17
etäyhteydellä,
toimitusjohtaja, Aluetaito
Oy
etäyhteydellä,
kaavoituspäällikkö,
Plandea Oy
etäyhteydellä,
kiinteistöpäällikkö

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

15 - 37 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja tarkastetaan keskustoimistossa 18.2.2021. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Minna Lankinen ja Jukka Rimpioja.
Pykälien 16 ja 17 ajan pöytäkirjantarkastajana toimi Kaija Polso Jukka
Rimpiojan ollessa esteellinen. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimilla.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Ilkka Piispanen
puheenjohtaja

Anette Törmänen-Lindqvist
pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja on allekirjoittanut pöytäkirjan sähköisesti.
_____________________
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Toholampi 18.2.2021
Minna Lankinen

Jukka Rimpioja
(ei § 16 ja 17)
Kaija Polso
(§ 16 ja 17 ajan)

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 19.2.2021 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Hallintojohtaja

_____________________

Anette Törmänen-Lindqvist
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JÄRJESTÄYTYMISASIAT
Kh 15.02.2021 § 15

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityslistan työjärjestyksekseen.
Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tekemäänsä päätösehdotusta seuraavasti:
Asioiden käsittelyjärjestys muutetaan siten, että esityslistan asia nro 10 käsitellään kokouksessa asia nro 2 jälkeen.
Lisäksi kunnanjohtaja esitti, että
1. Toimitusjohtaja Juha Porre Aluetaito Oy:sta osallistuu kokoukseen ja
esittelee yleisurheilukenttähankkeen suunnitelmat.
2. Kaavoituspäällikkö Minna Vesisenaho Suunnittelutoimisto Plandea
Oy:stä osallistuu kokoukseen. Hän esittää kunnanhallitukselle kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman vuosille 2021 - 2026.
3. Tekninen johtaja Juha Hopeavuori osallistuu kokoukseen Aluetaito Oy:n
ja Suunnittelutoimisto Plandea Oy:n esittelyjen ajan sekä esittelee esityslistan asiat nrot 4 ja 5 sekä kiinteistöpäällikkö Teemu Turpeinen on mukana kokouksessa asiakohdan nro 4 esittelyn aikana.
Kh:n jäsenet Jukka Lintilä, Jukka Rimpioja, Virpi Ali-Haapala ja Ville Suomala ilmoittivat esteellisyytensä asiakohtien 2 ja 10 käsittelyyn. Kv:n puheenjohtaja Mika Ranta-Nilkku ilmoitti esteellisyytensä asiakohtien 2 ja 10
käsittelyyn.
Kh:n jäsenet Kaija Polso ja Virpi Ali-Haapala sekä kv:n II vpj. Ulla-Riitta
Harju ilmoittivat esteellisyytensä asiakohtien 6 ja 7 käsittelyyn.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan tekemät
päätösehdotukset.
Juha Porre oli läsnä kokouksessa teams-etäyhteydellä klo 14.59 - 15.35 ja
Minna Vesisenaho oli läsnä kokouksessa teams-etäyhteydellä klo 15.36 16.20. Juha Hopeavuori oli läsnä kokouksessa klo 14.45 - 16.52, klo 18.04
- 19.02 ja klo 19.12 - 19.17. Teemu Turpeinen oli läsnä kokouksessa
teams-etäyhteydellä klo 18.35 - 19.02.
Kh:n jäsen Minna Lankinen saapui paikan päälle kokoukseen klo 15.03
yleisurheilukenttähankkeen esittelyn aikana (kokouksen alun etäyhteydellä):
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Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi tiedoksi esittelyt sekä ilmoitetut esteellisyydet.
Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.54 17.15.
______
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
Kh 15.02.2021 § 16

1. K-P:n liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 18.1.2021.
2. K-P:n koulutusyhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 21.1.2021.
3. Soite, hallituksen pöytäkirja 25.1.2021.
4. Soite, hallituksen pöytäkirja 8.2021.
5. Soite, valtuuston pöytäkirja 1.2.2021.
6. Sivistysosaston käyttösuunnitelma vuodelle 2021 (sivistysjohtajan vhp
27.1.2021 § 1).
7. KL:n yleiskirje 2/2021: Kansallinen julkisen hallinnon strategia ja kansallinen julkisten hankintojen strategia.
8. K-P:n liitto: Edunvalvontatavoitteet 2021 - 2022.
9. VM:n muutospäätös 7.12.2020 (VN/14481/2019) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.
10. AVI:n päätös 3.2.2021 Dnro LSSAVI/1561/2018: Elintarvike- ja virvoitusjuomatehtaan jätevesi johtaminen.
11. Kaupanvahvistajien tiedoksi antamat kiinteistönluovutusilmoitukset
13.1. - 9.2.2021 toteutuneissa kiinteistökaupoissa, joihin kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus.
12. Kaupanvahvistajan tiedoksi antama kiinteistönluovutusilmoitus
22.12.2020, Toholammin Energia Oy - Koskelat, kiinteistökaupassa, johon
kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asiakohdat tiedokseen. Kunnanhallitus ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupoissa.
Kh:n jäsenet Jukka Lintilä, Jukka Rimpioja, Virpi Ali-Haapala, Ville Suomala ja kv:n pj. Mika Ranta-Nilkku poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 15.17 - 15.19 (hallintoL 28.1 § kohta 5).
Jukka Rimpiojan tilalla pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Kaija Polso.
Jukka Lintilän varajäsen Teppo Seppälä osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.17 - 17.19.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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PÄÄOMASIJOITUS TOHOLAMMIN ENERGIA OY:ÖÖN
Kh 15.02.2021 § 17

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Toholammin Energia Oy:n hallitus 8.9.2020 § 28:
Valmistelija toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala, puh. 040 - 673 6641
Tilintarkastaja huomautti, että omaa pääomaa on melko vähän ja se ei saa
mennä miinukselle.
Arvioituna loppuvuoden talousarviosta meidän oma pääoma käy n. 48 000
€ tämän vuoden syyskuussa, mutta nousee noin 72 000 € vuoden loppuun
mennessä. Mikäli talous jatkuu budjetin mukaisesti loppuvuoden ja tuleva
talvi olisi yhtä heikko kuin edellinen, oma pääoma loppuu kesäkuussa
2021. Parhaassa tapauksessa syyskuussa 2021.
Toimitusjohtaja: Esitän, että tehdään Toholammin kunnalle esitys rahoitustoimenpiteistä tulevan syksyn talousarvioneuvotteluihin. Toholammin Energia Oy tarvitsee 200 000 € suuruisen sijoituksen SVOP rahastoon, jotta
pystymme jatkamaan toimintaamme seuraavat kaksi vuotta tämän hetken
arviolla.
Päätös: Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.
______
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Toholammin Energia Oy:n hallituksen vastikkeettoman 200 000 euron SVOP-sijoitusta koskevan anomuksen.
Sijoitukseen käytetään investointiosan osuuksiin ja osakkeisiin varattua
määrärahaa.
Kunnanhallitus edellyttää, että mahdollisen sijoituksen palautustilanteessa
sijoitettu summa palautuu Toholammin kunnalle täysimääräisenä. Tämä
sijoitus ei vaikuta omistussuhteisiin. Osakkailla osakkeiden omistussuhteet
säilyvät ennallaan.
Kh:n jäsenet Jukka Lintilä, Jukka Rimpioja, Virpi Ali-Haapala, Ville Suomala ja kv:n pj. Mika Ranta-Nilkku poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän
asian käsittelyn ajaksi klo 15.17 - 15.19 (hallintoL 28.1 § kohta 5).
Jukka Rimpiojan tilalla pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Kaija Polso.
Jukka Lintilän varajäsen Teppo Seppälä osallistui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajan klo 17.17 - 17.19.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA
VARTEN
1/00.001/2021
Kh 15.02.2021 § 18

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 7. - 13.4.2021.
Kuntavaalit toimitetaan äänestysalueittain. Toholammilla äänestysalueina
ovat Kirkonkylän äänestysalue 001 ja Sykäräisen äänestysalue 002.
Vaalilain 15 § mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Mahdollisen koronapandemian jatkuessa kuntavaalien ajankohtaan saakka, on kiinnitettävä huomiota siihen, että varajäseniä on riittävästi. Tarvittaessa vaalilautakunta voi pyytää avukseen esim. äänten laskentaa varten
muitakin henkilöitä.
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin
vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu
puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kuntavaaleissa esiintyneisiin
äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin
sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että
jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan
luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita asettivat seuraavat puolueet:
Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen
Kristillisdemokraatit ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen.
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään
40 %.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

_____________________
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Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä
edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa
sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.
Sama henkilö voi olla sekä vaalilautakunnassa että vaalitoimikunnassa,
kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Keskusvaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä ei tule valita vaalilautakuntiin eikä vaalitoimikuntaan, koska valittu ei voi myöhemmin hallintolain esteellisyyssäännösten takia osallistua keskusvaalilautakunnan tarkastustyöhön.
Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi valittu voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan
puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voi toimia vaaliavustajana eikä äänestäjän itsensä valitsemana avustajana (vaalilain 73 §).
Kaikkien vaaliviranomaisten toimintaa ohjaa kuitenkin vaalilain 9 a §:n
yleissäännös, joka velvoittaa puolueettomaan toimintaan.
Kirkonkylän vaalilautakunnassa on vaalipäivänä käytössä sähköinen vaaliluettelo, jossa äänestäjän äänioikeus tarkistetaan ja äänioikeuden käyttö
kirjataan äänestyspaikalla. Äänioikeusjärjestelmän käyttöön on ollut koulutettuna vähintään 2 - 3 jäsentä/varajäsentä. Tarpeen vaatiessa keskusvaalilautakunta kouluttaa uusia käyttäjiä.
Kaikilta puolueilta on pyydetty esitykset jäseniksi ja varajäseniksi 9.2.2021
mennessä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet Kirkonkylän ja Sykäräisen vaalilautakuntiin sekä yhteen vaalitoimikuntaan sekä päättää määrätä yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Perussuomalaisilta ei tullut esityksiä jäseniksi eikä varajäseniksi vaalitoimielimiin.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Kirkonkylän ja Sykäräisen vaalilautakuntiin viisi jäsentä ja viisi varajäsentä ja yhteen vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä määrätä yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi seuraavasti:
Kirkonkylän vaalilautakunta:
Jäsen:
Auli Ahonen pj.
Ahti Harju vpj.
Kimmo Virkkala
Seija Hovila
Maija Hjelmeroos
_____________________
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Varajäsen:
1. Helena Keskitalo
2. Immo Eskola
3. Anneli Järvenoja
4. Markku Virkkala
5. Markus Ranta-Nilkku
Sykäräisen vaalilautakunta:
Jäsen:
Tuija Luoma pj.
Hannu Ali-Haapala vpj.
Maija Laitala
Päivi Luolamäki
Teijo Peltokangas
Varajäsen:
1. Piia Rautiainen
2. Kati Peltokangas
3. Jarmo Finnilä
4. Osmo Ahonen
5. Mikko Hotakainen
Vaalitoimikunta:
Jäsen:
Jorma Linnarinne pj.
Tapio Isoniemi vpj.
Eila K. Peltokangas
Varajäsen:
1. Kaija Nikunen
2. Katriina Eskola
3. Markus Ranta-Nilkku
______
Jakelu

_____________________

Valitut jäsenet ja varajäsenet
Keskusvaalilautakunta
Kuntien Hetapalvelut Oy
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RAKENNETUN KIINTEISTÖN OSTAMINEN OSOITTEESTA JUUSTOTIE 41 (849-401-71-53)
23/45.451/2020
Kh 15.02.2021 § 19

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Teemu Turpeinen, puh. 040 150 5206
Toholammin kunta on valmistellut tulevan paloaseman sijoittamista osoitteessa Juustotie 41, 69300 Toholampi sijaitsevaan Rakennusurakointi
J. Välikangas Oy:n omistamaan kiinteistöön, joka ostettaisiin kunnan omistukseen ja laajennettaisiin/muutettaisiin paloasemakäyttöön soveltuvaksi.
Taloudellisten lähtökohtien osalta hanke perustuu Rakennusurakointi
J. Välikangas Oy:n antamaan 11.12.2020 päivättyyn tarjoukseen kiinteistön myymiseksi Toholammin kunnalle 429.000,00 euron kauppahintaan,
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n tekemään muutostöiden tavoitehinta-arvioon 455.000,00 (alv 0 %) ja Palosuojelurahastolta haettavaan, enintään 220.000,00 euron rakennushankeavustukseen.
Toholammin kunnanhallitus on 18.1.2021 pitämässään iltakoulussa käsitellyt hankkeen taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtuuttanut päätöksellään Kh 18.01.2021 § 14 teknisen osaston valmistelemaan
kiinteistökauppaa ja siihen liittyviä asiakirjoja. Ehdollisen kiinteistökaupan
lisäksi hankkeen viivytyksetön eteenpäinvieminen edellyttää valmisteluvaiheessa aloitetun arkkitehtisuunnittelun jatkamista ja erikoissuunnittelun
käynnistämisen valmistelua jo ennen kuin Palosuojelurahasto on ratkaissut
avustuksen myöntämistä koskevan hakemuksen.
Kaupan kohteena on Toholammin kunnassa sijaitseva Välikangas -niminen kiinteistö, kiinteistötunnus 849-401-71-53 ja sillä sijaitseva halli-/asuinrakennus. Kiinteistön pinta-ala on 6.500 m² ja rakennuksen kerrosala on n.
500 k-em². Rakennus on valmistunut vuonna 2012 ja sitä voidaan pitää
kunnoltaan hyväkuntoisena. Esityslistan oheismateriaalina on 20.10.2020
laadittu kiinteistöarvio ja raportti 29.1.2021 suoritetusta kuntotarkastuksesta, jotka ovat salassapidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n kohdan
20 perusteella (yksityisen elinkeinotoimintaa koskeva tieto).
Kiinteistön ostamista koskeva päätös pannaan täytäntöön siten, että esisopimus kiinteistön kaupasta allekirjoitetaan kauppaa koskevan päätöksen
tultua lainvoimaiseksi. Myöhemmin, kaupan edellytysten täyttyessä, allekirjoitetaan varsinainen kauppakirja. Kaupan edellytyksenä on, että Toholammin kunnalle myönnetään Palosuojelurahastolta haetusta 220.000,00 euron avustuksesta vähintään 150.000,00 euroa. Mikäli kaupan edellytykset
eivät täyty 30.6.2021 mennessä, esisopimus kiinteistön kaupasta raukeaa
ja kiinteistön ostamista koskevan päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.
Esisopimusluonnos ja kauppakirjaluonnos ovat esityslistan liitteenä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että se
1. hyväksyy esisopimusluonnoksen ja kauppakirjaluonnoksen mukaisen
kiinteistökaupan.
2 .valtuuttaa teknisen osaston jatkamaan kohteen arkkitehtisuunnittelua ja
erikoissuunnittelun valmistelua
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Tekninen johtaja Juha Hopeavuori ja kiinteistöpäällikkö Teemu Turpeinen
toimivat asiantuntijoina (etäyhteydellä) tämän asian käsittelyn aikana ja he
poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Keskustelun aikana kh:n jäsen lkka Piispanen esitti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi.
Piispasen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Kh:n jäsen Jukka Lintilä kannatti kunnanjohtajan päätösesitystä.
Keskustelun edetessä kh:n jäsen Jukka Rimpioja teki esityksen, että kunnanhallitus hyväksyy esisopimusluonnoksen ja kauppakirjaluonnoksen mukaisen kiinteistökaupan sillä muutoksella, että kaupan ehtona on palosuojelurahastosta saatu avustus sekä valtuuttaa teknisen osaston jatkamaan
kohteen arkkitehtisuunnittelua ja erikoissuunnittelun valmistelua.
Kh:n jäsenet Kaija Polso ja Virpi Ali-Haapala kannattivat Jukka Rimpiojan
esitystä.
Päätös: Koska keskustelun aikana oli tehty kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava kannatettu päätösesitys, päätti kunnanhallitus suorittaa
puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksen, jossa kunnanjohtajan päätösesitys saa JAA-äänet ja Rimpiojan esitys EI-äänet.
Suoritetun nimenhuutoäänestyksen perusteella JAA-ääniä annettiin 3. JAA
äänestivät Minna Lankinen, Jukka Lintilä ja Ilkka Piispanen. EI-ääniä annettiin yhteensä 4. EI äänestivät Virpi Ali-Haapala, Kaija Polso, Jukka Rimpioja ja Ville Suomala.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi Rimpiojan vastaehdotuksen
tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4 - 3.
Merkittiin pöytäkirjaan Ilkka Piispasen ja Jukka Lintilän eriävät mielipiteet
päätökseen.
______
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Jakelu
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ESISOPIMUSLUONNOS KIINTEISTÖKAUPASTA
849-401-71-53
KAUPPAKIRJALUONNOS KIINTEISTÖKAUPASTA
849-401-71-53

J. Välikangas Oy
Kiinteistöpäällikkö
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YLEISURHEILUKENTÄN SUUNNITELMIEN JA KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN
30/35.353/2020
Kh 15.02.2021 § 20

Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Toholammin kunta on jättänyt tarjouspyynnön yleisurheilukentän arkkitehtija pääsuunnittelusta 12.6.2020. Kyseessä on ollut kansallisen kynnysarvon
alittava hankinta, johon on sovellettu kunnan pienhankintaohjetta. Tarjouspyyntö on jätetty yleisurheilukentän hankesuunnitelman pohjalta. Yleisurheilukentän hankesuunnitelma tämän esityslistan oheismateriaalina.
Tarjoukset on pyydetty suoraan suunnittelutoimistoilta, joilla on SUL:n mukaan riittävä kokemus kyseiseen toimeksiantoon. Valintaperusteena oli
edullisin hinta.
Määräaikaan 29.6.2020 mennessä tarjouksen jättivät Aluetaito Oy, työyhteenliittymä Neo Ark Oy ja SPESIFIX Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
ja Sweco Ympäristö Oy. Edullisimman tarjouksen jätti Aluetaito Oy hintaan
18 000 € alv 0 %. Aluetaito Oy valittiin yleisurheilukentän arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi.
Yleisurheilukentän suunnittelua ohjaamaan muodostettiin suunnittelutyöryhmä, johon valittiin Juha Hopeavuori, Eeva Päiviö, Sami Hyyppä, Minna
Vilppola (31.12.2020 saakka), Timo Hakala (1.3.2021 alkaen), Teppo
Seppälä, Toni Katajalaakso, Niko Aihio ja Kari Kangasvieri.
Suunnittelutyöryhmä on pitänyt viisi kokousta, kokoukset ovat ohjanneet
suunnittelua, huomioiden kaikki urheilulajit, koulun ja lajiliittojen tarpeet,
yleisön sekä alueen esteettömyyden.
Suunnittelutyön ensisijaisena tarkoituksena on ollut perustaa Toholammille
uusi yleisurheilukenttä. Tavoitteena on lisäksi ollut, että yleisurheilukentän
perustamisen yhteydessä Tohopuiston alue viimeistellään saumattomaksi
kokonaisuudeksi huomioiden eri lajien toiminnot sekä liikennejärjestelyt.
Kokonaisuus sisältää liikunta- ja pysäköintipaikat, katsomon, kulkureitit ja
mahdolliset rakennukset huomioiden myös alueen latuverkoston.
Yleisurheilukentän kokonaiskustannusarvio on 1 550 000 € alv 0 %.
Tarkempi erittely mainitaan kustannusarviossa, joka on esityslistan oheismateriaalina.
Toholammin kunnanvaltuusto on 7.12.2020 § 47 hyväksynyt talousarvion
investointiosassa yleisurheilukenttähankkeelle 750 000 € vuodelle 2021 ja
800 000 € vuodelle 2022. Hankkeen toteutumisen kannalta välttämätön investointi on jääkiekkokaukalon siirto, johon on varattu talousarvion investointiosaan 50 000 € vuodelle 2021.
Toholammin kunta on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle avustushakemuksen liikuntapaikka rakentamiseen vuodelle 2021. Hakemus jätettiin
määräaikaan mennessä joulukuussa 2020. Toholampi on hankkeiden vuosittaisessa tärkeysjärjestyksessä sijalla kahdeksan, mahdollisena avustuksena on esitetty 460 000 €. Aluehallintoviraston mukaan avustuspäätökset
julkaistaan huhti-toukokuun 2021 aikana.
Arkkitehtisuunnitelmat esityslistan liitteenä.
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Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää, että:
1. se hyväksyy yleisurheilukentän arkkikitehti- ja pääsuunnitelmat sekä
kustannusarvion.
2. antaa luvan tekniselle osastolle jatkaa yleisurheilukentän erikoissuunnittelua ja rakentamisen valmistelua.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösesityksen talousarvion puitteissa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Liitteet

Liite 3
Liite 4
Liite 5

Jakelu

Tekninen johtaja

_____________________

ASEMAPIIRRUSTUS YLEISURHEILUKENTTÄ
KUULUTTAMO
PIHAVARASTO JA WC-TILAT
(liitteet säilytetään erillään pöytäkirjasta omassa
arkistoyksikössään)
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LAUSUNTO LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA (PÄIVITYS 2020)
Kh 15.02.2021 § 21

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 150 5310
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt Toholammin kunnalta lausuntoa YVA-ohjelmasta koskien Länsi-Toholammin tuulipuistoa 18.2.2021
mennessä.
Toholammin kunta on hyväksynyt kunnanvaltuuston päätöksellä 23.5.2016
§ 38 alueelle laaditun osayleiskaavan, jonka on vahvistunut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 20.6.2018 18/0266/3 DNRO 00887/16/4102.
Käynnissä oleva osayleiskaavan muuttaminen sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi pohjautuvat aikaisempiin YVA- ja kaavaprosesseihin
sekä niiden tuloksena laadittuihin ja hyväksyttyihin asiakirjoihin.
Lausuntopyyntö esityslistan oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus lausuu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle seuraavaa:
Ohjelmassa esitetyt hanketiedot on tuotu esille hyvin ja selkeästi, samoin
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tiedot arviointimenettelystä sekä
osallistumisesta. Vaikutusten muutoksen esille saamisen kannalta Toholammin kunta pitää hyvänä sitä, että hankkeen jo hyväksytty vaihtoehto on
valittu nollavaihtoehdoksi, johon muita muutosvaihtoehtoja verrataan. Vaikutusten arviointi suhteessa nykytilaan on syytä tuoda esille, mutta vaikutusten arvioinnin rajaamista ja keskittämistä hankkeessa päivitettävien
asioiden (voimaloiden kokonaiskorkeuden korotus, maksimitehon korotus
ja sähkönsiirron muutokset) aiheuttamiin vaikutuksiin pidetään tärkeänä.
Nykytilan kuvaus on ajantasainen. Laadittavat selvitykset, arviointimenetelmät ja arvioitavat vaikutukset on tuotu hyvin esille. Lisäksi hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset on kuvattu kattavasti.
Arviointiohjelman mukaisesti toteutettu arviointi huomioi hyvin hankkeen
kaikki vaiheet, tuo esille hankkeen merkittävät vaikutukset ja antaa kaikille
osallisille mahdollisuuden sekä tiedon saannille, että mielipiteen esittämiselle.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan laatiman
lausunnon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle.
Kh:n jäsenet Kaija Polso ja Virpi Ali-Haapala sekä kv:n II vpj. Ulla-Riitta
Harju poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi
(Hallintolaki 28.1 § kohta 3).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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LAUSUNTO TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA (PÄIVITYS 2020)
Kh 15.02.2021 § 22

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 1505310
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Toholammin kunnalta lausuntoa YVA-ohjelmasta koskien Toholampi-Lestijärven tuulipuistoa 18.2.2021
mennessä.
Toholammin kunta on hyväksynyt kunnanvaltuuston päätöksellä 29.5.2017
§ 16 alueelle laaditun osayleiskaavan, Vaasan hallinto-oikeuden päätös
17.12.2019 NRO 19/0621/3 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
14.5.2020 NRO 115/1/20.
Arviointiohjelma sisältää myös Lestijärven kunnan alueelle sijoittuvan osan
tuulipuistosta. Lestijärven kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt 6.7.2017 §
57, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.6.2019 NRO 19/0263/3.
Käynnissä oleva osayleiskaavojen muuttaminen sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi pohjautuvat aikaisempiin YVA- ja kaavaprosesseihin sekä niiden tuloksena laadittuihin ja hyväksyttyihin asiakirjoihin.
Lausuntopyyntö esityslistan oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus lausuu Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle seuraavaa:
Ohjelmassa esitetyt hanketiedot on tuotu esille hyvin ja selkeästi samoin
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tiedot arviointimenettelystä sekä
osallistumisesta. Vaikutusten muutoksen esille saamisen kannalta Toholammin kunta pitää hyvänä sitä, että hankkeen jo hyväksytty vaihtoehto on
valittu nollavaihtoehdoksi, johon muita muutosvaihtoehtoja verrataan. Vaikutusten arviointi suhteessa nykytilaan on syytä tuoda esille, mutta vaikutusten arvioinnin rajaamista ja keskittämistä hankkeessa päivitettävien
asioiden (voimaloiden kokonaiskorkeuden korotus, maksimitehon korotus
ja sähkönsiirron muutokset) aiheuttamiin vaikutuksiin pidetään tärkeänä.
Nykytilan kuvaus on ajantasainen. Laadittavat selvitykset, arviointimenetelmät ja arvioitavat vaikutukset on tuotu hyvin esille. Lisäksi hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset on kuvattu kattavasti.
Arviointiohjelman mukaisesti toteutettu arviointi huomioi hyvin hankkeen
kaikki vaiheet, tuo esille hankkeen merkittävät vaikutukset ja antaa kaikille
osallisille mahdollisuuden sekä tiedon saannille, että mielipiteen esittämiselle.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan laatiman
lausunnon Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle.
Kh:n jäsenet Kaija Polso ja Virpi Ali-Haapala sekä kv:n II vpj. Ulla-Riitta
Harju poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi
(Hallintolaki 28.1 § kohta 3).
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO LUONNONSUOJELUALUEISTA
Kh 15.02.2021 § 23

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 1505310
Ympäristöministeriö pyytää 28.2.2021 mennessä lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia
luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat
pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.
Asetuksilla perustettavilla luonnonsuojelualueilla toteutetaan osaltaan valtakunnallisten suojeluohjelmien, Natura 2000 -verkoston ja eräiden muiden
suojelutarkoituksiin osoitettujen valtion alueiden suojelutoimenpiteet Keski-Pohjanmaan alueella. Suojelualueiden perustamisen tarkoituksena on
säilyttää nämä alueet luonnontilaisina ja turvata niiden ekosysteemien häiriötön kehitys, tarvittaessa myös ennallistamalla muuttuneita luonnonympäristöjä tai hoitamalla luonnonhoitoa vaativia kohteita. Erityisinä suojelutavoitteina Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla on lisäksi niiden
suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja niille tyypillisen lajiston sekä
muiden suojeluperusteina olevien lajien ja niiden elinympäristöjen suojelu,
lisääminen ja parantaminen. Alueet palvelevat myös opetustarkoitusta sekä omatoimista retkeilyä, luonnon harrastusta ja tutkimusta. Alueiden perustaminen tukee myös luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kuten
luontomatkailua, jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa marjastusta ja sienestystä sekä säännellysti myös metsästystä.
Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet laajasti eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa. Asiasta on käyty viranomaisneuvottelu, johon kuntien edustajat ovat olleet kutsuttuina ja vuoden 2018 keväällä on järjestetty Kokkolassa tilaisuus metsästysseuroille, jotka ovat
vuokralaisina ko. alueilla.
Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskusteluissa
on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämisestä. Luonnonsuojelulain mukaan pohjoisen luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti sallittua ja eteläisessä Suomessa pääsääntöisesti kiellettyä.
Kuitenkin esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti ovat Metsähallituksen
luvalla mahdollisia kaikilla nyt perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Metsähallitus voi lisäksi antaa luvan muun muassa turvallisuus- tai vahinkouhkaa
aiheuttavan lajin yksilöiden poistamiseen suojelualueella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös sallia muuta metsästystä, jos
se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven
metsästys sallittaisiin laajasti ja osalla alueista lisäksi jäniksen, rusakon,
teeren ja metson metsästys. Keski-Pohjanmaalla Vattajan alueella sallittaisiin myös vesilinnustus. Lisäksi linnuston pesinnän suojelemiseksi eräillä
alueilla sallittaisiin ketun metsästys.
Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.
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Toholammin kunnan alueelle sijoittuu yhteensä kuusi perustettavaa luonnonsuojelualuetta. Näistä neljä on Valtioneuvoston asetuksella perustettavaa:
- Ritaneva-Vipusalonneva, laajuus 2 306 ha, soidensuojeluohjelman perusteella
- Viitajärvi, laajuus 154,1 ha, lintuvesien suojeluohjelman perusteella
- Lestijoen yläjuoksu, laajuus 762,3 ha, soidensuojeluohjelman perusteella
- Katajakorpi, laajuus 182,6 ha, METSO-ohjelman perusteella
ja kaksi Ympäristöministeriön asetuksella perustettavaa
luonnonsuojelualuetta:
- Tamppikoski; pinta-alaltaan 22,5 hehtaaria. Valtion Metso-ohjelman
osoittama (Metso 13000) alue. Luonnonsuojelualueeseen sisältyy suojeluun varattuja Toholammin vesialueita yhteensä 2,5 hehtaaria
- Valkiaisenharju; pinta-alaltaan noin 4,5 hehtaaria, Metso-ohjelman mukainen luonnonsuojeluhankinta.
Valtioneuvoston ja ympäristöministeriön lausunnolla olevat asetusluonnokset, muistioluonnokset sekä suojeltavien alueiden kartta-otteet oheismateriaalina.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus on tutustunut asetusesityksiin, niiden
tavoitteisiin sekä tausta-aineistoihin ja lausuu asiassa seuraavaa:
Suojeluohjelmien ja maanhankinnan tuloksena nyt perustettavat luonnonsuojelualueet on pääosin osoitettu Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa,
ja ne ovat siten tulleet huomioiduiksi maankäytön ja kaavoituksen osalta jo
aiemmin.
Ympäristöministeriön asetuksella suojeltavaa kahta Metso-ohjelman mukaista kohdetta ei ole huomioitu maakuntakaavassa, joten niiden osalta
suojelunäkökohdat tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Alueet ovat pienialaisia; Valkiaisenharjun pinta-ala on noin 4,5 ha ja
Tamppikosken 22,5 ha. Tamppikosken alue muodostuu kuudesta erillään
olevasta alueesta, joista neljä Sarkojan ja yksi Kiviojan varrella, lisäksi Särkimäen alueella on yksi pienialainen metsäalue.
Tamppikosken läheisyydessä on käynnissä jo hyväksytyn tuulivoima-alueen osayleiskaavan muuttaminen sekä siihen liittyvä YVA-menettely. Kunnan näkemyksen mukaan suojelualueen perustaminen ei vaikuta tuulivoimakaavan hyväksyttävyyteen; kaavan vaikutukset eivät heikennä Tamppikosken luonnonsuojelullisia arvoja.
Toholammin kunta edellyttää, että liikkumista suojelualueilla ei rajoiteta
tarpeettomasti ja että metsästyksen jatkuminen alueella voi jatkua nykyisten sopimusten mukaisesti. Alueiden muuttuminen luonnonsuojelualueiksi
edellyttää uusien sopimusten laatimista metsästyksen osalta.
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Kunta haluaa tuoda lausunnossaan esille, että kunnan alueesta merkittävä
ja kunnan näkemyksen mukaan myös riittävä osa on jo eri perustein suojeltua aluetta.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan laatiman
lausunnon ympäristöministeriön pyytämistä asetusluonnoksista, jotka koskevat Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu

_____________________

Ympäristöministeriö
Rakennustarkastaja
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KAAVOITUSKATSAUS JA –OHJELMA VUOSILLE 2021 - 2026
Kh 15.02.2021 § 24

Valmistelija rakennustarkastaja Markus Jokitalo, puh. 040 150 5310
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan vireillä olevista tai
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus säätelevät kaavoitusta ja rakentamista. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa maakuntaliitto, ja kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta omalla alueellaan.
Toholammin kaavoitusta ohjaa Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus järjestämällä vuosittain kunnan kanssa kehittämiskeskustelut sekä yksittäisiä kaavoja koskien viranomais- ja työneuvottelut.
Kaavoituskatsauksessa esitellään Toholammin kunnan kaavahankkeet ja
esitellään kaavoitusohjelma vuosille 2021 - 2026.
Asemakaavoja laaditaan kunnan harkinnan mukaan. Yksityisten esittämät
kaavoitusaloitteet käsitellään kunnanhallituksessa. Vuosina 2021 - 2026
keskitytään asemakaavan pohjakartan uudistamiseen sekä ajantasaisen
kokonaisasemakaavan laadintaan.
Yleiskaavoja laaditaan kunnan harkinnan mukaan. Yksityisten esittämät
kaavoitusaloitteet käsitellään kunnanhallituksessa. Vuosina 2021 - 2026
keskitytään tuulivoima-alueiden yleiskaavoitukseen sekä Härkänevan osayleiskaavan viimeistelyyn ja käynnistetään keskustan osayleiskaavan laadinta.
Plandea Oy:n laatima kaavoituskatsaus ja –ohjelma vuosille 2021 - 2026
esityslistan liitteenä.
Rakennustarkastaja: Kunnanhallitus merkitsee kaavoituskatsauksen tiedokseen ja hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2021 - 2026.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan tekemän
päätösehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Liitteet

Liite 6

Jakelu

Rakennustarkastaja

_____________________

KAAVOITUSKATSAUS JA -OHJELMA VUOSILLE 2021-2026
(säilytetään erillään pöytäkirjasta omassa arkistoyksikössään)
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TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU 2020 - 2022
2/07.072/2021
Kh 18.01.2021 § 4
Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kokkolan kaupunki lähettää Kokkolan seudun kuntakokeilussa mukana
oleville kunnille hyväksyttäväksi kuntien välisen sopimuksen.
Kaupunki on käsitellyt omalta osaltaan työllisyyden kuntakokeilun kuntien
välisen sopimuksen kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2020 ja sen
jälkeen kaupunginvaltuustossa 14.12.2020.
Tausta
Sanna Marinin hallitusohjelman mukaiset työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät vuoden 2021 alussa. Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja toisaalta tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa pyritään kehittämään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä
paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet,
työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet.
Kokeilujen asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja
työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Kokkolan seudun kuntakokeilun osalta kuntakokeilu koskee kokonaisuudessaan noin 2 600 asiakasta (tilanne 5.11.2020).
Kokkolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.11.2019 § 515 hakea
kuntakokeiluun mukaan ja tuli hakemuksen perusteella valituksi kuntakokeilualueeksi ensimmäisellä hakukierroksella. TEM käynnisti työllisyyden
kuntakokeilun täydentävän hakukierroksen 12.5 - 26.6.2020, johon Kokkolan kaupunki osallistui yhdessä maakuntien kuntien kanssa kaupunginhallituksen 24.6.2020 § 338 päätöksen mukaisesti. Täydentävässä haussa jo
aiemmin vahvistettua Kokkolan kuntakokeilua laajennettiin Kannuksen
kaupungin, Perhon, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Toholammin ja Lestijärven kuntien osalta.
Kuntasopimus
Kokeilualueen kuntien välisen sopimuksen tavoitteena on sopia kokeilun
tavoitteisiin nähden vaikuttavasta ja tehokkaasta yhteistoimintamallista
kuntakokeilun lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä kokeilun muiden
yhteistyössä toteutettavien tehtävien tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalain (410/2015) 8 luvun § 54 mukaisesti.
Kuntasopimuksella ja siinä sovittavalla yhteistoimintamallilla tavoitellaan sitä, että riittävät henkilöstövoimavarat ja osaaminen saadaan laajasti asiakkaiden käyttöön pääosin kasvokkaisena lähipalveluna tai tarpeen mukaan
_____________________
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etäpalveluna koko alueella.
Kuntasopimuksen liitteenä ovat vuosittain päivitettävät henkilöstösuunnitelma ja vuosittainen budjetti. Henkilöstösuunnitelma sisältää kuntien ja Soiten henkilöresurssin lisäksi te-toimistosta kokeiluun siirtyvän henkilöresurssin. Kuntasopimuksen, henkilöstösuunnitelman ja budjetin päivittämistä varten perustetaan kuntasopimuksen mukaisesti seurantaryhmä, joka
päättää yhdessä ja yksimielisesti kokeiluun liittyvistä tämän sopimuksen
mukaisista tehtävistä; kokeilun vuosittaisesta henkilöstösuunnitelmasta ja
budjetista. Seurantaryhmä tulee kokoontumaan vähintään kahdesti vuodessa.
Kuntien välisen sopimuksen lisäksi kokeilualue tulee solmimaan erikseen
"pääsopimuksen" Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjanmaan ELY-keskuksen
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KE-HA-keskus) välisestä yhteistyöstä sekä kuntakokeilusta annetun lain toimeenpanosta ja tavoitteiden
toteuttamisesta. Pääsopimuksen allekirjoittaa Kokkolan kaupunki kokeilun
puolesta.
Kuntien välinen sopimus laaditaan tässä vaiheessa ehdollisena, huomioiden hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87 /2020, HE 114 /2020) valmistelutilanne.
Kaustisen seutukunta on hyväksytty työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun osaksi Kokkolan seudun kokeilualuetta. Tasavallan presidentti vahvisti työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain (HE 114/2020) 30.12.2020. Laki tulee voimaan 1.3.2021 ja kokeilu kestää 1.3.2021–30.6.2023. Kaustisen seutukunnan kunnat on kirjattu lakiin osaksi Kokkolan seudun kuntakokeilua.
Työllisyydenhoito toteutetaan seudullisen kokeilusuunnitelman mukaisella
hajautetulla, asiakaslähtöisellä ja monikanavaisella palvelumallilla. Työllisyysverkoston palvelu tuodaan asiakkaan saataville kotikuntaan, kasvotusten tapahtuvana palveluna tai digitaalisia välineitä hyödyntäen. Kaustisen
seutukunnan jokainen kunta järjestää kokeilun käyttöön itsepalvelupisteen
asiakkaan omatoimiseen sähköiseen asiointiin, työhuoneen asiakastapaamisia varten ja etäpalvelutilan digitaalisten etäpalveluiden mahdollistamiseksi.
Kaustisen seutukunta kuntien yhteistyöelimenä hoitaa kokeilussa seutukunnan kuntien lain edellyttämät viranomaistehtävät (Kaustisen seutukunnan kuntien välinen sopimus tehtävien hoidosta työllisyyden edistämisen
kuntakokeilussa). Työllisyyskoordinaattori toimii kokeilussa seutukunnan
kuntien yhteisenä resurssina. Kaustisen seutukunnan työnjohdon alle siirtyy lisäksi yksi henkilötyövuosi TE-toimistosta. Muut tarvittavat resurssit,
kokeilulain mukaiset erikoispalvelutarpeet ja TE-taustaiset resurssit ohjataan alueelle Kokkolasta.
Esityslistan liitteenä kuntasopimus työllisyyden kuntakokeilusta ja oheismateriaaleina henkilöstösuunnitelma vuodelle 2021 ja budjetti vuodelle
2021.
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Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää:
1.Työllisyydenhoito toteutetaan seudullisen kokeilusuunnitelman mukaisella hajautetulla, asiakaslähtöisellä ja monikanavaisella palvelumallilla. Työllisyysverkoston palvelu tuodaan asiakkaan saataville kotikuntaan, kasvotusten tapahtuvana palveluna tai digitaalisia välineitä hyödyntäen.
2. Toholammin kunta järjestää kokeilun käyttöön itsepalvelupisteen asiakkaan omatoimiseen sähköiseen asiointiin, työhuoneen asiakastapaamisia
varten ja etäpalvelutilan digitaalisten etäpalveluiden mahdollistamiseksi.
3. Kunnanhallitus hyväksyy kokeilun 1.3.2021–30.6.2023 väliseksi ajaksi.
4. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kuntasopimuksen työllisyyden
kuntakokeilusta, jos Kaustisen seutukunnan kaikki jäsenkunnat hyväksyvät
sopimuksen, ja esittää kuntasopimuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Vuosittaiset sopimuksen muutokset hyväksyy kunnanhallitus Toholammin kunnan hallintosäännön mukaisesti.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Pyydetään tarkennusta kuntasopimuksen kohtiin 5, 7 ja
12.
______
Kh 15.02.2021 § 25

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Kuntakokeilun kuntasopimuksesta on käyty neuvotteluita 22.1. ja 25.1.
Kokkolan kaupungin, Kaustisen seutukunnan ja Toholammin kunnan kesken. Neuvottelun tuloksena on saatu laadittua oheismateriaalina oleva ohje: Maakunnallisen työllisyyden kuntakokeilun soveltamisohje kunnille käytänteiden tarkentamiseen. Tämä ohje on toimitettu kaikille työllisyyden
kuntakokeilussa mukana oleville kunnille sähköpostitse kirjaamoihin
28.1.2021.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus
1. hyväksyy (Kuntalaki 39 §, 3 kohta) Toholammin kunnan osalta Kokkolan
seudun työllisyyden kuntakokeilun kuntasopimuksen huomioiden oheismateriaalina, Maakunnallisen työllisyyden kuntakokeilun soveltamisohje kunnille käytänteiden tarkentamiseen, laaditun ohjeen tarkennukset sopimuksen kohtiin 5, 7 ja 12.
2. saattaa päätöksen kunnanvaltuustolle tiedoksi, ja
3. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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Liite 7

Jakelu

Kokkolan kaupunki
Kaustisen seutukunta
Kaustisen seutukunnan kunnat
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LÄHITUOTEMYYMÄLÄN KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JATKAMINEN TOHOLAMMIN
KUNNAN TYÖPAJATOIMINTANA
7/20.200/2021
Kh 15.02.2021 § 26

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö puh. 040 150 5230
Kokkotyö-säätiö sr on työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka on toiminut pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien, osatyökykyisten ja mielenterveyskuntoutujien työ-, yksilö-, ryhmä- ja työhönvalmennuksen parissa. Säätiö on Toholammilla ylläpitänyt Lähituotemyymälää. 3.2.2021 Kokkotyö-säätiön hallintoneuvosto päätti hakea säätiötä selvitystilaan talousvaikeuksien takia ja Lähituotemyymälän toiminta on päättymässä nopealla aikataululla.
Lähituotemyymälässä on tällä hetkellä yksi työvalmentaja ja kahdeksan
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henkilöä. Toholammin kunnalla
on kesästä 2020 lähtien toiminut lisäksi oma työpaja Rinnetie 3:ssa. Se
keskittyy nuorten (19 - 29-vuotiaiden) työpajatoimintaan. Kunnan pajalla on
tällä hetkellä yhden työpajaohjaajan ohjauksessa viisi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa nuorta. Yhteensä Toholammilla on kuntouttavassa
työtoiminnassa 22 henkilöä. Tässä luvussa ovat mukana myös Soiten ylläpitämässä Lestijokilaakson toimintakeskuksessa olevat asiakkaat ja työpajojen ulkopuolella mm. teknisessä toimessa ja Männistössä työskentelevät
henkilöt.
Säätiön konkurssiin ajautumisen vuoksi Toholammin kunnan on järkevää
jatkaa vastaavaa palvelua Toholammilla säätiön toiminnan lakatessa. Lähituotemyymälä on merkittävä vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllisyyspalvelua tarjoava yksikkö Toholammilla, ja työpaikkojen saaminen on
haasteellista jo tälläkin hetkellä. Jos Lähituotemyymälään ei voida sijoittaa
asiakkaita, tilanne johtaa siihen, että pitkäaikaistyöttömistä maksettavat
”sakkomaksut” nousevat huomattavasti ja rasittavat kunnan taloutta.
Tämä ns. sakkomaksu tulee, jos kunta ei pysty osoittamaan pitkäaikaistyöttömälle työ- tai harjoittelupaikkaa tai paikkaa työpajassa. Kunnan
osuus on puolet yli 300 päivää työttöminä olleista ja 70 prosenttia yli 1 000
päivää työttöminä olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Vuonna 2020 Toholammin kunta maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta 86 000
euroa. Tehokkaalla ja monipuolisella työpajatoiminnalla sitä on mahdollista
saada pienenemään.
Myös nuorisotyön kannalta on hyvä olla tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja
ohjata nuorta työtoimintaan ennen kuin mahdollinen syrjäytyminen tuo kalliita lisähaasteita.
Lähituotemyymälä voitaisiin organisoida kunnan nykyisen pajatoiminnan
kanssa yhdeksi yksiköksi, joka voisi toimia monipuolisena kuntouttavan
työtoiminnan tarjoajana. Samalla kuntoutettaville voitaisiin taata monipuolisemmat mahdollisuudet kokeilla erilaisia työtehtäviä.
Kunta saa omasta työtoiminnastaan tukea n. 10 €/hlö/päivä. Kokkotyösäätiö on saanut työpajatoimintaan valtionosuutta, jonka saamisesta myös Toholammin kunta on käynyt neuvotteluja.
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Lisäkustannuksina toiminnan siirtämisestä kunnan haltuun olisi 0,5–1 palkkatuetun työohjaajan palkkaaminen. Henkilöresurssien kannalta kaksi työpajayksikköä vaatisi yhteensä 2,5-3 henkilöä työnohjaukseen, koordinointiin ja toiminnan kehittämiseen. Lähituotemyymälän palkkatuetun työohjaajan palkkakustannukset kunta maksaa nykyisinkin suurilta osin Kokkotyö-säätiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tämä kustannus on ollut 52 €/ työpäivä. Työpajatoiminta vaatii nykyisen lain mukaan myös yksilövalmennusta, joka voitaisiin järjestää kuntoutettavan tarpeen mukaan joko sosiaali- tai nuorisotoimen kautta, yhteistyössä etsivän nuorisotyön tai
Soiten kanssa.
Lisäkustannuksia toiminnasta tulisi kunnalle myös vuokrakulujen osalta.
Sekä Kokkotyö-säätiön pesänhoitajan että vuokranantajan suostumus on
saatu nykyisen vuokrasopimuksen siirtämisestä kunnan nimiin. Nykyinen
vuokra liikehuoneistosta on 1024,86 €/kk (+sähkö ja vesi).
Soteuudistuksen myötä kuntouttava työtoiminta on näillä näkymin siirtymässä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Uudistus saattaa tuoda
mukanaan kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kilpailutusvelvoitteen hyvinvointialueille.Tällöin kuntouttavan työtoiminnan organisointi kunnan toimintana jouduttaisiin miettimään uudelleen.
Esityslistan oheismateriaalina työpajaohjaaja Janne Isopahkalan selvitys.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että
1.Kokkotyösäätiön Lähituotemyymälän toimintaa jatketaan osana Toholammin kunnan työpajaa.
2.Työpajaohjaaja Janne Isopahkalan määräaikainen työsuhde jatkuu
31.12.2021 saakka.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu
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Pesänhoitaja
Soite, sosiaalityöntekijä
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POIKKEUKSELLISIA OPETUSJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA LISÄYS TOHOLAMMIN KUNNAN
HALLINTOSÄÄNTÖÖN
16/01.010/2017
Kh 14.09.2020 § 143
Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö, puh. 040 150 5230
Perusopetuslakiin on lisätty uusi 20 a §, jossa säädetään poikkeuksellisista
opetusjärjestelyistä. Pykälä on voimassa 1.8. - 31.12.2020 eli käytännössä
peruskoulujen syyslukukauden. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata
perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.
Uudella säädöksellä opetuksen järjestäjälle annetaan mahdollisuus päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönoton edellytyksenä on tartuntatautilain 58 §:n mukainen
päätös koulun tilojen sulkemisesta, josta päättää tartuntatautilain mukaan
toimivaltainen viranomainen. Perusopetuslain mukaisten poikkeuksellisten
opetusjärjestelyiden käyttöönotto edellyttää kunnan päätöstä. Pykälässä ei
säädetä toimivaltaisesta päätöksentekijästä, joten kunnanvaltuuston on
hallintosäännöllä määrättävä kunnassa toimivaltainen päätöksentekijä. Tämän jälkeen kunnassa toimivaltaisella viranomaisella on mahdollisuus
päättää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotosta, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä.
Poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä voidaan toteuttaa vain tietyille vuosiluokille. Lain perustelujen mukaan niiden piirissä voisivat olla perusopetuksen
4. - 9. vuosiluokan ja lisäopetuksen oppilaat. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaista, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia oppilaita.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan
tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna
kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetusjärjestelyt kirjataan
opetuksen järjestäjän ns. lukuvuosisuunnitelmaan ja koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintosääntöön tehdään lisäys, joka on voimassa 31.12.2020 asti:
-

Perusopetuslain 20 a §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä
Toholammin kunnassa päättää kunnan johtoryhmä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
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Kv 21.09.2020 § 31
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Kh 15.02.2021 § 27

Valmistelija sivistysjohtaja Eeva Päiviö puh. 040 150 5230
Perusopetuslakia koskevat väliaikaiset lakimuutokset vahvistettiin
30.12.2020. Lainsäädännöllä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa. Perusopetuslain 20 a § poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva väliaikainen lainsäädännön muutos (1191/2020) on voimassa
kevätlukukaudella 2021 eli 1.1. - 31.7.2021.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintosääntöön tehdään lisäys, joka on voimassa väliaikaisen lakimuutoksen
voimassaoloajan ja tulee heti voimaan:
Perusopetuslain 20 a §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä
Toholammin kunnassa päättää kunnan johtoryhmä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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VALTIONOSUUDET 2021
Kh 15.02.2021 § 28

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Esityslistan oheismateriaalina valtiovarainministeriön päätös 30.12.2020
VN/27140/2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021 ja
valtiovarainministeriön päätös 30.12.2020 VN/27142/2020 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021.
Toholammin kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2021 on yhteensä 11.842.609 euroa. Maksuerittely on esityslistan
oheismateriaalina.
Valtionosuuden perusteena olevat tiedot on tarkistettu eikä ole aihetta hakea oikaisua.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätökset
VN/27140/2020 ja VN27142/2020 tiedokseen ja hyväksyy ne.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON JA PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN SEKÄ ERÄIHIN MUIHIN
LAKEIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA SOTE-UUDISTUKSESTA JOHTUEN (SOTE100)
Kh 15.02.2021 § 29

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20323/2020. Vastausaika päättyy:
26.2.2021
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja
kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtäviä muutoksia hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä (HE
241/2020 vp) johtuen. Edellä mainitut ministeriöt pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitus antoi 8.12.2020 esityksen eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, hyvinvointialueiden, perustamisen ja toiminnan
kannalta keskeiset lait, joita ovat laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä, laki
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisestä Uudellamaalla sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, hyvinvointialueiden rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, hyvinvointialueen henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Esityksen valmistelussa mukana olevien ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöä on tarpeen päivittää vastaamaan edellä mainittua sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevaa uutta sääntelyä.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä tietojohtamista
koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja
järjestämisvastuuta. Esityksen tavoitteena ei ole puuttua lainsäädäntöön
sisällöllisesti edellä kuvattua Uudenmaan erillisratkaisua koskevaa täydennystä lukuun ottamatta.
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Oheismateriaalina:
Esitysluonnos FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI (linkistä).
Lausunnot pyydetään toimittamaan 26.2.2021 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain
määräaikaan saapuneet lausunnot.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20323/2020) lausunnon:
Toholammin kunta haluaa kiinnittää huomiota tulevien hyvinvointialueiden
rahoitukseen. Väestön ikääntyminen ja sen mukanaan tuoman väestön
sairastavuuden lisääntyminen johtavat hoivan kasvavaan tarpeeseen. Tästä johtuen hoivan ja huolenpidon tarve, myös tulevaisuudessa, lisää taloudellisten resurssien käyttöä laadukkaan ja hyvän vanhuuden turvaamiseksi.
Toholammin kunta sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Erityisen tärkeää on sotemaakunnille varmistettava riittävä rahoitus, että perustason
lähipalvelut, mukaanlukien suunterveydenhoito, turvataan pienten kuntien
ja harvaanasutun maaseudun asukkaille. Terveyspalveluiden palvelutuotannossa ja hoivan palvelutuotannossa myös yksityisten palveluntuottajien
on hyvä olla mukana.
Kiinteistöt palveluiden tuottamiseen ovat kuntien taseissa. Siirtymäsäännösten jälkeen on taloudellinen vastuu kiinteistöistä oltava
maakunnalla.Lisäksi rajoittamislain kumoamista ei pidä laissa tehdä vaan
rajoittamisalainsäädäntö tule säilyä voimassa myös tuleville maakunnille.
Lisäksi rahoituksen riittävyys on varmistettava palo- ja pelastustoimelle,
jotta sillä on kyvykkyys tuottaa yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut myös
pienten kuntien ja harvaanasutun maaseudun asukkaille.
Valtuuttaa kunnanjohtajan täydentämään annettavaa lausuntoa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Jakelu

_____________________
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEN 2021
KUTSUNTOJA VARTEN
23/01.011/2017
Kh 15.02.2021 § 30

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Pohjanmaan Aluetoimisto pyytää Toholammin kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuoden 2021 kutsuntoja varten.
Jäseniksi ja varamiehiksi tulisi, jos mahdollista, valita henkilöitä, joilla on
tietoa kutsunnanalaisten olosuhteista.
Kutsunnat suoritetaan kuten aikaisempinakin vuosina yhdessä Lestijärven
kunnan kanssa perjantaina 27.8.2021 klo 9.00 alkaen Hirvikosken maaseutuhotellissa.
Nimettyjen nimi- ja osoitetiedot tulee ilmoittaa Pohjanmaan Aluetoimistoon
viimeistään 31.3.2021.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuodelle 2021.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kutsuntalautakuntaan
vuodelle 2021 edustajan ja varaedustajan:
edustaja:

varaedustaja:

Seppo Kulju

Jani Heinineva

______
Jakelu

_____________________

Nimetyt edustajat
Pohjanmaan Aluetoimisto
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SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
Kh 15.02.2021 § 31

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Epävarmat saatavat on poistettava kirjanpitolain mukaan kirjanpidosta.
Saamista voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan
muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä taikka
jos aloitetut perintätoimenpiteet eivät ole johtaneet suoritukseen toimitetussa ulosotossa taikka velallisen asuinpaikka on tuntematon. Jos suorituksia
myöhemmin saadaan, ne tuloutetaan kunnan kirjanpitoon.
Perintätoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on kirjattava luottotappioksi kunnanhallituksen päätöksellä (hallintosääntö 5 § kohta 3, kunnanhallitus päättää vapautuksen tai huojennuksen myöntämisestä julkistai yksityisoikeudellisesta maksusta, korvauksesta tai saatavan suorittamisesta tai poistamisesta tileistä yli 4 000 euron osalta).
Saatavia on peritty kuukausittain maksumuistutuksilla.
Yksityiskohtainen tieto luottotappioista on nähtävissä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Poistettavaksi esitettyjä saatavia on yhteensä 18 236,16 €.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää siirtää saatavat yhteensä
18 236,16 euroa luottotappioihin ja päättää, että perintää jatketaan edelleen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Jakelu

_____________________

Pääkirjanpitäjä
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KUNTALAISALOITE / KERTTULAN KENTÄN JATKOMAHDOLLISUUDET
Kh 15.02.2021 § 32

Valmistelija tekninen johtaja Juha Hopeavuori, puh. 040 150 5302
Jyri Kellosalo on jättänyt kuntalaisaloitteen 30.12.2020.
Kellosalo toteaa aloitteessaan, että kunnassa on paljon moottoriajoneuvojen harrastajia, joilla ei ole paikkaa missä ajella laillisesti. Lähin rata sijaitsee Nivalassa Pyssymäellä. Kannuksessa on myös soramontturata, mutta
sitä ei huolleta.
Kellosalo ehdottaa, että Kerttulan urheilukenttä muutettaisiin motocross-,
moottorikelkka- ja mönkijäradan paikaksi. Kenttä olisi sopivan kokoinen
kyseiseen harrastukseen. Radan tekemiseen tarvitsee muutamat hiekkaja sorakuormat sekä kaivinkoneen. Haittapuolina paikalla saattaisi olla melu läheisille asukkaille, mutta aukioloajat voisi säädöstellä kaikille miellyttäväksi. Kellosalo ehdottaa, että radalla voisi järjestää kilpailuja ja vaihtoehdon, että koko alueen voisi asfaltoida ja rakentaa paikka karting-autoille
kesäksi.
Kuntalaisaloite esityslistan liitteenä.
Tekninen johtaja: Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
päättää jatkotoimenpiteistä.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti merkitsi kuntalaisaloitteen tiedoksi ja
toteaa, että kyseinen kohde ei sovellu esitettyyn käyttötarkoitukseen ja
päätti siirtää kuntalaisaloitteen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun. Sivistylautakunta harkitsee Kerttulan urheilukentälle muuta vaihtoehtoista
käyttöä.
______

Liitteet

Liite 8

Jakelu

Sivistyslautakunta

_____________________
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KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET VUONNA 2020
Kh 15.02.2021 § 33

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran
vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden
johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite on ohjattava sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolla se kunnassa kuuluu.
Kunnan hallintosäännön 110 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista
ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on
vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua,
sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.
1. Heli Salon ja Anna Paasilan kuntalaisaloite 17.6.2020 / Toholammin
kierrätys ja ympäristö kuntoon
Kunnanhallitus 31.8.2020 § 121 siirsi kuntalaisaloitteen rakennus- ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.
Kuntalaisaloite esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi kuntalaisaloitteen käsittelytilanteen ja jatkaa sen valmistelua.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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VALTUUTETTUJEN ALOITTEET VUONNA 2020
Kh 15.02.2021 § 34

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä määrätään valtuuston toimintaa ja työskentelyä koskevista asioista. Valtuutettu saa asioita vireille tekemällä valtuustoaloitteen. Laissa ei säädetä valtuutetun tai muun luottamushenkilön aloiteoikeudesta. Laissa kuitenkin edellytetään, että valtuutetun
aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön.
Kunnan hallintosäännön 34 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite
annetaan puheenjohtajalle.Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuonna 2020 jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:
1. Virpi Ali-Haapalan valtuustoaloite 21.9.2020 / Toholammin liikenneympyrä
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 190 siirsi valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun.
2. Marko Järvenojan valtuustoaloite 21.9.2020 / Ajoharjoittelurata ja liikennekasvatus
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 191 siirsi valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun.
3. Jukka Lintilän valtuustoaloite 16.11.2020 / Esitykset kirjallisesti kunnanvaltuuston kokouksessa
Kunnanhallitus 18.1.2021 § 9 siirsi valtuustoaloitteen hallinto-osastolle jatkovalmisteluun.
4. Marja Hylkilän valtuustoaloite 7.12.2020 / Kuvataiteen hankinta kirkonkylän uudelle koululle
Kunnanhallitus 14.12.2020 § 193 siirsi valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle jatkovalmisteluun.
Valtuustoaloitteet esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen ja jatkaa niiden valmistelua.
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
Kh 15.02.2021 § 35

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:
Lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa julkiselta osin www.toholampi.fi >
Julkaisut > Pöytäkirjat.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 20.1.2021

1/2021

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää olla siirtämättä itselleen rakennusja ympäristölautakunnan tekemiä päätöksiä ja merkitsee tehdyt päätökset
tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

_____________________
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 13.1. - 10.2.2021
Kh 15.02.2021 § 36

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, lomituspalvelujohtajan, lomasihteerin, kiinteistöpäällikön, 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 13.1. - 10.2.2021 saatetaan kunnanhallituksen tietoon 15.2.2021.
Hallintosäännön 12, 72, 96 - 108 §:ien mukaiset päätökset:
1. Kunnanjohtaja: Kuntatodistuskysely 29.1.2021, arvopäivä 29.1.2021.
Lyhytaikaisen lainan ottaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä, yhteensä 7.000.000
euroa 26.2.2021 saakka, eräpäivä 26.2.2021.
2. Hallintojohtaja: henkilöstöpäätökset § 1 - 3, yleispäätökset § 1 - 2.
3. Lomituspalvelujohtaja: hankintapäätös § 3, yleispäätös § 1.
4. Lomasihteeri: yleispäätös § 1.
5. Kiinteistöpäällikkö: hankintapäätökset § 1 - 2.
6. Tekninen johtaja: yleispäätös § 1.
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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15.02.2021

MUUT ASIAT
Kh 15.02.2021 § 37

Kokouksessa esille tulleet asiat:
1. Kh:n jäsen Kaija Polso tiedusteli yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin
liittyviä periaatteita.
Päätös: Tekninen johtaja on antanut selvityksen asiassa sähköpostitse.
Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen.
Kv:n II vpj. Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta klo 20.16 tämän asian käsittelyn jälkeen.
2. Kh:n jäsen Jukka Lintilä antoi selonteon Soiten hallituksen 8.2.2021 pidetystä kokouksesta. Ennakkotiedon mukaan Toholammin kunta on saamassa palautusta (tilinpäätös 2020) n. 520 000,00 euroa. Soiten hallitus
käsittelee tilinpäätöstä kokouksissaan 22.2.2021 sekä 15.3.2021.
Päätös: Kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen.
3. Kunnanhallituksen iltakoulu 23.2.2021 klo 14.00, aiheena BDO:n raportti.
4. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että seuraavaan kunnanhallituksen
kokoukseen voidaan osallistua sähköisesti.
______
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 15 - 37

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
15, 16 kohdat 1 - 10, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 37.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
18, 19, 24, 25, 26 ja 30.
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
16 § kohdat 11 ja 12, Etuostolaki 22 §.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät
18, 19, 20, 24, 25, 26, 30,
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 19.2.2021 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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