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Valtuuston vaalilautakunnan vaali vv. 1.8.2021-31.5.2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 149
Hallintosäännön 108 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa
on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
valtuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 32

Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen valtuuston
vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

______________
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kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi valtuuston vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Siiri Mertakorpi
Antti Kankkunen
Janne Aalto

Varajäsen
Ari Ollikainen
Jaana Aro
Markku Yli-Kaitala

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Siiri Mertakorven ja
varapuheenjohtajaksi Antti Kankkusen.
________

______________
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 150
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön 76 §:ssä todetaan, että valtuustossa on kolme
varapuheenjohtajaa ja puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.
Hallintosäännön 76 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen
kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen
avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee hallintosäännön
mukaisesti toimikaudeksi valtuuston puheenjohtajan, 1.
varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan ja 3. varapuheenjohtajan.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 33
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee hallintosäännön mukaisesti
toimikaudeksi valtuuston puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2.
varapuheenjohtajan ja 3. varapuheenjohtajan.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
3. varapuheenjohtaja
________

______________

Eemeli Lehtinen
Ari Ollikainen
Janne Aalto
Markku Yli-Kaitala
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Kunnanvaltuuston kokousten ilmoittaminen valtuustokaudella 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 152
Kuntalain 94 §n mukaisesti valtuuston kokoontuu päättäminään aikoina ja
myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja
kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä
vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää
sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja
yhteydet ovat käytettävissä.
Iitin kunnan Hallintosäännön 83-85 §:ssä ovat tarkemmat säännökset
valtuuston kokouksista:
Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava kunnan kotisivuilla.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali
voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä
viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

______________
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vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. valtuuston kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja
oheismateriaaleineen julkaistaan toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025
sähköisessä muodossa kunnan nettisivuilla vähintään neljä päivää ennen
kokousta.
Valtuuston jäsenille ja kunnanhallituksen jäsenille sekä muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokoukseen, lähetetään julkaisun jälkeen
sähköpostitse linkki ko. sivulle. Mikäli liitteet tai oheismateriaalit sisältävät
tietoja, joita ei voi julkaista tietoverkossa, lähetetään ko. liitteet erillisenä
em. jakeluun kuuluville.
Määräaikaa laskettaessa kokouspäivä lasketaan mukaan, mutta
julkaisupäivää/viestin lähettämispäivää ei.
Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönoton myötä kokouskutsujen
toimittamisessa siirrytään valtuutettujen osalta järjestelmässä tapahtuvaan
lähettämiseen ilman eri päätöstä.
2. valtuuston esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen tulostetaan ja
postitetaan Suomen Keskustan ja Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen
valtuustoryhmien kolmelle ensimmäiselle, Aito-Iitti yhteislistan ja
Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmien kahdelle ensimmäiselle sekä
Perussuomalaisten ja Vihreän Liiton valtuustoryhmien ensimmäisille
varavaltuutetulle.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 34
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että
1. valtuuston kokouskutsu ja siihen liittyvä esityslista liitteineen ja
oheismateriaaleineen julkaistaan toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025
sähköisessä muodossa kunnan nettisivuilla vähintään neljä päivää ennen
kokousta.
Valtuuston jäsenille ja kunnanhallituksen jäsenille sekä muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokoukseen, lähetetään julkaisun jälkeen
sähköpostitse linkki ko. sivulle. Mikäli liitteet tai oheismateriaalit sisältävät
tietoja, joita ei voi julkaista tietoverkossa, lähetetään ko. liitteet erillisenä
em. jakeluun kuuluville.
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Määräaikaa laskettaessa kokouspäivä lasketaan mukaan, mutta
julkaisupäivää/viestin lähettämispäivää ei.
Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönoton myötä kokouskutsujen
toimittamisessa siirrytään valtuutettujen osalta järjestelmässä tapahtuvaan
lähettämiseen ilman eri päätöstä.
2. valtuuston esityslista liitteineen ja oheismateriaaleineen tulostetaan ja
postitetaan Suomen Keskustan ja Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen
valtuustoryhmien kolmelle ensimmäiselle, Aito-Iitti yhteislistan ja
Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmien kahdelle ensimmäiselle sekä
Perussuomalaisten ja Vihreän Liiton valtuustoryhmien ensimmäisille
varavaltuutetulle.
Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
________

______________
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Kunnan ilmoitusten julkaiseminen toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 151
Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla. Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia
kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.
Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla. Yleinen tietoverkko on ilmoitusten pääkanava.
Kuntalaki jättää kunnalle laajan harkintavallan vapaaehtoisesta
tiedottamisesta päätettäessä.
Muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla kunnan ilmoitustaululla
julkaistaan jatkossakin valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten
ilmoituksia.
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan ilmoitukset julkaistaan laissa
säädetyn julkistamisvelvollisuuden lisäksi sanomalehdissä.
Kunnan ilmoitukset on päättyneellä toimikaudella 2019–2021 julkaistu
yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi ja lisäksi eri
toimielimillä on ollut oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät
ilmoitukset Iitinseutu-paikallislehdessä sekä virkoja ja toimia koskevat
ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä.
Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jarkko Salonen, puh. 040 726 2990
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan ilmoitukset
toimikaudella 1.8.2021–31.5.2025 julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä
lainsäädännön edellyttämin osin kunnan ilmoitustaululla ja hallintokuntien
tärkeiksi katsomien ilmoitusten osalta Iitinseutu-paikallislehdessä.
Rekrytointi-ilmoituksissa ensisijainen ilmoituskanava on KuntaRekry ja
muita ilmoituskanavia voidaan käyttää haettavan tehtävän luonteesta
riippuen hallintokuntien harkinnan mukaisesti.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

6/2021

119

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 35
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset toimikaudella
1.8.2021–31.5.2025 julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä lainsäädännön
edellyttämin osin kunnan ilmoitustaululla ja hallintokuntien tärkeiksi
katsomien ilmoitusten osalta Iitinseutu-paikallislehdessä.
Rekrytointi-ilmoituksissa ensisijainen ilmoituskanava on KuntaRekry ja
muita ilmoituskanavia voidaan käyttää haettavan tehtävän luonteesta
riippuen hallintokuntien harkinnan mukaisesti.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
________

______________
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Kunnanhallituksen vaali vv. 2021-2023
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 153
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet
valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
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Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä,
joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen jäsenet valitaan valtuutetuista ja
jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, jona voi olla myös
varavaltuutettu. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee hallintosäännön
mukaisesti toimikaudeksi 2021 - 2023 kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä
ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää jäsenistä
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 36
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee hallintosäännön mukaisesti
toimikaudeksi 2021 - 2023 kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää jäsenistä
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Atte Savelainen
Eira Leino
Minna Lintukangas
Merja Lonka
Siiri Mertakorpi
Kiira Ilmarinen
Timo Mäntynen
Antti Kankkunen
Seppo Lehtinen

Varajäsen
Jussi Sallinen
Jaana Aro
Tatu Lintukangas
Heli Kiviaho
Riitta Tuomala
Päivi Matilainen
Marko Eklund
Marko Kaarlenpoika
Veli-Pekka Martikainen

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Atte Savelaisen, 1.
varapuheenjohtajaksi Eira Leinon ja 2. varapuheenjohtajaksi Minna
Lintukankaan.
________

______________
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Tarkastuslautakunnan vaali vv. 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 154
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon
ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä on saadetty kuntalain 121 § ja
hallintosäännön 67 - 68 §:ssä
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin
tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön
pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi
jäsentä, joita valtuusto valitseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä määrää valtuutettuna olevista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja
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Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 37
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen
tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä määrää valtuutettuna olevista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Markku Saarelma
Veikko Ikonen
Satu Ruuskanen
Arja Talja
Hannu Suhonen

Varajäsen
Tapio Johansson
Ari Lindgren
Maisa-Leena Simonen-Fallieres
Yrjö Nurmi
Saija Eklund-Virtanen

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Markku Saarelman ja
varapuheenjohtajaksi Veikko Ikosen.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 156
§ 38
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02.08.2021
17.08.2021

Viranomaislautakunnan vaali vv. 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 156
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
laissa jäljempänä toisin säädetä. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Toimielinten valinnassa on vaalikelpoisuuden lisäksi otettava huomioon
naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) säännökset.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kunnan hallintosäännön 15 §:n mukaan viranomaislautakunta päättää niistä
asioista, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä,
joka ei voi olla kunnanhallitus.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Kunnan hallintosäännön 9 §:n viranomaislautakunnassa on 5 jäsentä, joista
valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
viranomaislautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

6/2021

125

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 38
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen
viranomaislautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi viranomaislautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Olli Pasila
Riitta Alestalo
Aimo Ruusunen
Eija Taavila
Reijo Houni

Varajäsen
Leena Viitala
Harri Lehtinen
Markku Pohjola
Maria Lairila
Mika P. Salminen

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Olli Pasilan ja
varapuheenjohtajaksi Riitta Alestalon.
________

______________

Iitin kunta

6/2021

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 155
§ 39
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02.08.2021
17.08.2021

Keskusvaalilautakunnan vaali vv. 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 155
Kuntalain 32 § mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta tai
jäljempänä toisin säädetä.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet
valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen
tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen
mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Valinnassa on vaalikelpoisuuden lisäksi otettava huomioon, että
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Vuoden 2021 kunnallisvaalien tulos:
Ehdokasasettaja
SDP
PS
Kok.
Kesk.
Vihr.
KD
Kristall.
AITO
VARY
Yhteensä

______________

Ääniä
709
274
397
933
122
66
24
476
77
3078

%
23,0
8,9
12,9
30,3
4,0
2,1
0,8
15,5
2,5
100,0

Iitin kunta

Pöytäkirja

6/2021
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Ehdotus

vt. kunnanjohtaja

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä sekä määrää yhden puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä riittävän määrän varajäseniä ja määrää
varajäsenten järjestyksen vaalilain säädösten mukaisesti.
kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 39
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen
keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä sekä määrää yhden puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä riittävän määrän varajäseniä ja määrää
varajäsenten järjestyksen vaalilain säädösten mukaisesti.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Riitta Haglund
Ari Lindgren
Tapio Johansson
Ainokaisa Rintala
Sami Saarikko
Arja Okkonen
Terhi Vahvelainen
Petri Kärkelä
Maiju Kytösaho
Matti Tarula

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Riitta Haglundin ja
varapuheenjohtajaksi Ari Lindgrenin.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 157
§ 40
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02.08.2021
17.08.2021

Elinvoima- ja resurssivaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 157
Hallintosäännön 4§ ja 77 §:n mukaan valtuusto jakaantuu, lukuun ottamatta
kunnanhallituksen jäseniä, sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin, joita
ovat palveluvaliokunta, elinvoima- ja resurssivaliokunta sekä
elinympäristövaliokunta. Kussakin valiokunnassa on yhteensä 5 jäsentä.
Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Valiokuntien jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Valiokuntien toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen toimikausi.
Valiokunnat eivät ole toimielimiä.
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat valtuuston varapuheenjohtajat.
Valtuusto nimeää jäsenet valiokuntiin ja valitsee valiokuntien jäseniksi
valituista varapuheenjohtajat.
Valiokuntien kokousmenettelynä noudatetaan soveltuvin osin
hallintosäännön 15 luvun kokousmenettelyä. Valiokuntien kokouksista
laaditaan muistiot.
Valtuuston puheenjohtajilla on läsnä-olo ja puheoikeus kunnanhallituksen
kokouksissa. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajilla on oikeus
osallistua valiokuntien kokouksiin.
Hallintosäännön 78 §:n mukaan valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa
on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kunnan
kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien yksityiskohtaisesta tehtävistä voi
valtuusto antaa tarkemmat ohjeet nimeämispäätöksen yhteydessä.
Elinvoimavaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka tähtää
elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kunnan elinvoimaisuuden
parantamiseen, kunnan näkyvyyden ja positiivisen imagon edistämiseen
sekä yritystoiminnan kehittämiseen kunnassa. Valiokunnan tehtävänä on
myös ohjata kuntakonsernin talouden kehyksien, talousarvioesitysten mm.
investointien, kunnan veroprosenttien ja lainanoton sekä kunnan
henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua.
Elinvoima- ja resurssivaliokunnan tehtävää tarkentaviksi
yksityiskohtaisemmiksi määreiksi esitetään mm. seuraavia tehtäviä:

kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa
selvityksen käsiteltävä olevaan asiaan

seuraa yleistä taloudellista kehitystä ja kunnan paikallistalouden
muutoksia sekä ennakoi tarvittavia toimenpiteitä elinkeino- ja
______________

Iitin kunta

Pöytäkirja
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maapolitiikkaan sekä yrityspalveluihin käsiteltävinä oleviin asioihin
ohjaa talousarvion käyttötalousosan valmistelua yhteistyössä
palveluvaliokunnan kanssa (yhteiset talousarviokokoukset), seuraa
talousarvion toteutumista ja ohjaa tarvittaessa talousarviomuutosten
valmistelua
ohjaa kunnan tukipalveluihin (ateria- ja puhdistus, ict, taloushallinto)
ja tilapalveluihin liittyvää valmistelua
ohjaa kunnan talouteen, henkilöstöön ja hankintoihin liittyvien
toimintaohjeiden, periaatteiden ja ohjelmien valmistelua
antaa pyydettäessä lausunnon merkittävimmistä hankkeista
resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
ohjaa kunnan talouden raamien, investointien, veroprosenttien ja
lainanoton sekä kunnan henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden
valmistelua
ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien
elinvoimaisuuden edistämistä koskevien asioiden valmistelua
ohjaa yritystoimintaa koskevien kaavahankkeiden valmistelua
ohjaa kunnan elinvoimaisuuteen liittyvien ohjelmien ja suunnitelmien
valmistelua sekä ohjaa kunnan markkinointia (esim. tonttikampanjat,
matkailu jne.)
tekee aloitteita elinkeinoelämän kehityshankkeista ja ohjaa niiden
valmistelua
ohjaa elinvoimaan liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden
valmistelua
antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista
kunnan kehittämisen ja elinkeinoelämän näkökulmasta

Elinvoima- ja resurssivaliokunnan valmistelijana toimii hallinto- ja
talousjohtaja.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää elinvoima- ja
resurssivaliokuntaan hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja
varajäseniä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy
elinvoima- ja resurssivaliokunnan tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä
mainitusti.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 40
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se nimeää elinvoima- ja resurssivaliokuntaan
hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja varajäseniä sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy elinvoima- ja
resurssivaliokunnan tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä mainitusti.

______________

Iitin kunta
Päätös

Pöytäkirja
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kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi elinvoima- ja resurssivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Markku Yli-Kaitala
Jaana Aro
Heli Kiviaho
Olli Pasila
Jari Luukkanen

Varajäsen
Reijo Leino
Enni Sormunen
Tarja Mikkola
Pekka Mertakorpi
Esa Lavonen

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Markku Yli-Kaitalan ja
varapuheenjohtajaksi Jaana Aron.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 158
§ 41

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Palveluvaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 158
Hallintosäännön 4§ ja 77 §:n mukaan valtuusto jakaantuu, lukuun ottamatta
kunnanhallituksen jäseniä, sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin, joita
ovat palveluvaliokunta, elinvoima- ja resurssivaliokunta sekä
elinympäristövaliokunta. Kussakin valiokunnassa on yhteensä 5 jäsentä.
Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Valiokuntien jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Valiokuntien toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen toimikausi.
Valiokunnat eivät ole toimielimiä.
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat valtuuston varapuheenjohtajat.
Valtuusto nimeää jäsenet valiokuntiin ja valitsee valiokuntien jäseniksi
valituista varapuheenjohtajat.
Valiokuntien kokousmenettelynä noudatetaan soveltuvin osin
hallintosäännön 15 luvun kokousmenettelyä. Valiokuntien kokouksista
laaditaan muistiot.
Valtuuston puheenjohtajilla on läsnä-olo ja puheoikeus kunnanhallituksen
kokouksissa. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajilla on oikeus
osallistua valiokuntien kokouksiin.
Hallintosäännön 78 §:n mukaan valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa
on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kunnan
kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien yksityiskohtaisesta tehtävistä voi
valtuusto antaa tarkemmat ohjeet nimeämispäätöksen yhteydessä.
Palveluvaliokunnan tehtävänä on ohjata palveluiden järjestämistä
asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja
yhteensovittaen. Valiokunta seuraa yleistä yhteiskunnallista kehitystä,
kunnan väestökehitystä, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi
niiden vaikutuksia palvelutarpeisiin. Valiokunta ohjaa
hyvinvointikertomuksen valmistelua.
Palveluvaliokunnan tehtävää tarkentaviksi yksityiskohtaisemmiksi
määreiksi esitetään mm. seuraavia tehtäviä:

kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa
selvityksen käsiteltävä olevaan asiaan

ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien
palveluita koskevien asioiden valmistelua
______________

Iitin kunta

Pöytäkirja
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tutustuu olemassa olevien kuntapalveluiden nykytilaan ja tekee
tarvittaessa aloitteita palveluiden uudelleenjärjestelyiksi
ohjaa talousarvion käyttötalousosan valmistelua yhteistyössä
elinvoima- ja resurssivaliokunnan kanssa (yhteiset
talousarviokokoukset), seuraa talousarvion toteutumista ja ohjaa
tarvittaessa talousarviomuutosten valmistelua
ohjaa palvelukohtaisten ohjelmien ja suunnitelmien valmistelua
ohjaa palveluiden hankintaperiaatteiden valmistelua
ohjaa palveluiden suunnittelu- ja seurantavälineiden kehittämistä
ohjaa tilahankkeiden tarveselvitysten valmistelua
ohjaa palveluihin liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden
valmistelua
seuraa asiakkaiden ja kuntalaisten tyytyväisyyttä palveluihin ja tekee
palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi
antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista
palvelujen näkökulmasta

Palveluvaliokunnan valmistelijana toimii sivistystoimenjohtaja.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää palveluvaliokuntaan
hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja varajäseniä sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy palveluvaliokunnan
tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä mainitusti.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 41
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se nimeää palveluvaliokuntaan
hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja varajäseniä sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy palveluvaliokunnan
tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä mainitusti.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi palveluvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Ari Ollikainen
Marko Eklund

______________

Varajäsen
Kari Porkka
Marko Kaarlenpoika

Iitin kunta

Pöytäkirja
Riitta Tuomala
Veli-Pekka Martikainen
Tatu Lintukangas

6/2021
Veikko Ojala
Ainokaisa Rintala
Maria Lairila

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Ari Ollikaisen ja
varapuheenjohtajaksi Marko Eklundin.
________

______________
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Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 159
§ 42
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02.08.2021
17.08.2021

Elinympäristövaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 159
Hallintosäännön 4§ ja 77 §:n mukaan valtuusto jakaantuu, lukuun ottamatta
kunnanhallituksen jäseniä, sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin, joita
ovat palveluvaliokunta, elinvoima- ja resurssivaliokunta sekä
elinympäristövaliokunta. Kussakin valiokunnassa on yhteensä 5 jäsentä.
Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Valiokuntien jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Valiokuntien toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen toimikausi.
Valiokunnat eivät ole toimielimiä.
Valiokuntien puheenjohtajina toimivat valtuuston varapuheenjohtajat.
Valtuusto nimeää jäsenet valiokuntiin ja valitsee valiokuntien jäseniksi
valituista varapuheenjohtajat.
Valiokuntien kokousmenettelynä noudatetaan soveltuvin osin
hallintosäännön 15 luvun kokousmenettelyä. Valiokuntien kokouksista
laaditaan muistiot.
Valtuuston puheenjohtajilla on läsnä-olo ja puheoikeus kunnanhallituksen
kokouksissa. Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajilla on oikeus
osallistua valiokuntien kokouksiin.
Hallintosäännön 78 §:n mukaan valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa
on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kunnan
kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien yksityiskohtaisesta tehtävistä voi
valtuusto antaa tarkemmat ohjeet nimeämispäätöksen yhteydessä.
Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka koskee
maankäyttöä, liikennejärjestelmiä, kunnan
rakennetun ympäristön sekä kiinteän omaisuuden ylläpitoa sekä turvallisen,
ekologisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämistä.
Elinympäristövaliokunnan tehtävää tarkentaviksi yksityiskohtaisemmiksi
määreiksi esitetään mm. seuraavia tehtäviä:

kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa
selvityksen käsiteltävä olevaan asiaan

ohjaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi menevien
elinympäristön tilan edistämistä ja kehittämistä koskevien asioiden
valmistelua

______________

Iitin kunta

6/2021

Pöytäkirja
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ohjaa maankäytön ja kaavoituksen kehittämistä yhteistyössä palveluja elinvoima- ja resurssivaliokunnan kanssa
ohjaa ja arvioi kunnan kiinteistöjen, kiinteän omaisuuden ja
rakennetun ympäristön kehittämistä ja tilaa.
ohjaa pitkäaikaista kiinteän omaisuuden hoidon suunnittelua
ohjaa kunnan ympäristön viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen
liittyvien asioiden valmistelua
tekee aloitteita elinympäristön kehityshankkeista ja ohjaa niiden
valmistelua
ohjaa kunnan liikennejärjestelmän ja mm. seudun joukkoliikenteen
kehittämistä
seuraa tyytyväisyyttä kunnan kiinteistöihin ja rakennettuun
ympäristöön ja tekee palautteen pohjalta esityksiä
kehittämistoimenpiteiksi
Ohjaa ympäristöön ja ekologiseen toimintaan liittyvien asioiden
valmistelua ja tekee tähän liittyviä kehittämisehdotuksia

Elinympäristövaliokunnan valmistelijana toimii tekninen johtaja.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää
elinympäristövaliokuntaan hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja
varajäseniä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy
elinympäristövaliokunnan tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä
mainitusti.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 42
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se nimeää elinympäristövaliokuntaan
hallintosäännön mukaisen määrän jäseniä ja varajäseniä sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hyväksyy
elinympäristövaliokunnan tehtävän tarkennuksen esittelytekstissä
mainitusti.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi elinympäristövaliokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Janne Aalto

______________

Varajäsen
Riitta Alestalo

Iitin kunta

Pöytäkirja
Reijo Houni
Päivi Matilainen
Heikki Hutri
Sami Saarikko

6/2021
Maria Niinipuu
Mika P. Salminen
Harri Lehtinen
Esa Lavonen

Tämän jälkeen valtuusto nimesi puheenjohtajaksi Janne Aallon ja
varapuheenjohtajaksi Reijo Hounin.
________

______________
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Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 161
§ 43
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02.08.2021
17.08.2021

Edustajien ja varaedustajien vaali Suomen Kuntaliiton kuntapäiville 5.10.2021
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 161
Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu
76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Vaalit toimitetaan Kuntaliiton jäsenkunnissa
15.11.–31.12.2021. Ehdokasasettelusta ja vaalien toimittamisesta määrätään
Kuntaliiton säännöissä ja valtuuskunnan vaalijärjestyksessä.
Vaalipiirien kuntapäiväkokoukset ovat vaalipiirin ehdokasasetteluprosessin
välttämätön osa. Kuntapäivillä vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät
valtuuskunnan vaaleja varten vaalipiirin ehdokaslistat. Vaalilautakunta
kutsuu koolle vaalipiirikohtaiset kuntapäivät. Kokouskutsut lähetetään
elokuun lopussa. Virallisten kokousten jälkeen kuntapäivillä järjestetään
seminaari.
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kuntapäiville. Kunnalla on
asukaslukunsa mukaan määräytyen 1–4 edustajaa. Edustajille voidaan
nimetä henkilökohtaiset varahenkilöt tai varahenkilöt
sijaantulojärjestyksessä. Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen
kokousedustajan ollessa estynyt.
Kunnan edustajien määrä kuntapäiväkokouksessa määräytyy seuraavasti:
asukasluku enintään 10 000 à yksi edustaja
asukasluku 10 001 - 50 000 à kaksi edustajaa
asukasluku 50 001 - 100 000 à kolme edustajaa
asukasluku yli 100 000 à neljä edustajaa
Kunnanhallituksen toivotaan viimeistään elokuun aikana nimeävän kunnan
edustajat ja mahdolliset varahenkilöt kuntapäiville. Kuntapäiväedustajat ja
mahdolliset varahenkilöt sekä kunnanhallituksen nimeämispäätöksen
päivämäärä ja pykälä ilmoitetaan Kuntaliittoon verkkolomakkeella
28.9.2021 mennessä, mikäli mahdollista.
Vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään Teams-kokouksina
5.10.2021.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Suomen
Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 2021 edustajan ja hänelle
varaedustajan.

______________

Iitin kunta
Päätös

Pöytäkirja
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kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 43
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee Suomen Kuntaliiton
vaalipiirikohtaisille kuntapäiville 2021 edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi edustajaksi Atte Savelaisen ja varaedustajaksi Eemeli Lehtisen.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 162
§ 44
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02.08.2021
17.08.2021

Edustajien ja varaedustajien vaali Päijät-Hämeen Liiton edustajainkokoukseen
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 162
Päijät-Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen (2021) 6 §:n
mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden edustajan ja
hänelle varaedustajan.
Perussopimuksen 12 §:n mukaan edustajainkokous valitsee jäsenkuntia
edustavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuustoon.
Perussopimuksen 8 §:n mukaan edustajainkokous pidetään joka neljäs vuosi
kunnallisvaalien jälkeisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajan ja paikan. Kutsu
edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään
kuukautta ennen kokousta.
Edustajainkokous pidetään 13. päivänä syyskuuta 2021 kello 11.00
Päijät-Hämeen liiton kokoustiloissa.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Päijät-Hämeen
Liiton edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 44
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee Päijät-Hämeen Liiton
edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi edustajaksi Eemeli Lehtisen ja varaedustajaksi Atte Savelaisen.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 163
§ 45

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kymen jätelautakuntaan
589/00.04.00/2020
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 163
Kymen jätelautakunnan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hamina, Iitti,
Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti.
Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 3 §:nmukaan lautakunta
toimii isäntäkuntaperiaatteella Kouvolan kaupungin lautakuntana ja
sopimuksen 4 §:n mukaan siinä on 13 jäsentä.
Iitti nimeää sopimuksen mukaan lautakuntaan yhden jäsenen.
Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan isäntäkunta valitsee
puheenjohtajan ja Kotkan kaupunki valitsee varapuheenjohtajan.
Lautakunnan kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta
annetun lain vaatimukset.
Jäsenet ja varajäsenet tulee nimetä 27.8.2021 mennessä.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää jäsenen ja
varajäsenen Kymen jätelautakuntaan.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 45
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että että se nimeää jäsenen ja varajäsenen Kymen
jätelautakuntaan.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi jäseneksi Päivi Matilaisen ja varajäseneksi Heli Kiviahon.
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 164
§ 46

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta valtuustokaudelle 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 164
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita
kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot
tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotuksi mieheksi
ei saa siten valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65
vuotta.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää vähintään kuusi henkilöä
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudekseen

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 46
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se nimeää vähintään kuusi henkilöä
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudekseen.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi kiinteistötoimitusten uskotut miehet seuraavasti:
Vesa Soikkeli
Marko Kaarlenpoika
Jarkko Pekkinen
Ville Lintukangas
Esa Lavonen
Terhi Holmberg
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 165
§ 47

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 165
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön
ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.12.2019/11) mukaan
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto.
Tuomioistuinvirasto on päätöksellään TIV/67/2021 / 16.6.2021 vahvistanut,
että Päijät-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten määrä on 35, joista Iitin
kunta valitsee 2.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa
asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,
jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa
taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka
tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Perustuslakivaliokunnan
mietinnössä (PeVM 3/96) todetaan muun muassa että lautamiesten
valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole
poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen
tulee olla riippumaton. Lautamieheltä ei siten saa esimerkiksi periä ns.
puolueveroa lautamiespalkkioista. Lautamiehet, joilla on yksilöllinen
äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuomarin vastuulla.
Lautamiesten tehtävä eroaa muista kunnallisista luottamustehtävistä siinä
suhteessa, että tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla klo 9.00 ja
istuntoja jatketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäiville haastetut jutut
saadaan käsitellyksi.
Lautakunnan tehtävä edellyttää varautumista koko päivän tai useamman
päivän kestäviin istuntoihin. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan
merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden,
kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäsenen sekä
kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulee suhtautua pidättyvästi.
Lautamieslain 1 §:n 2 momentin mukaan lautamiehen vaaliin sovelletaan
kuntalain säännöksiä. Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan
luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin
jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

6/2021
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Valituksi tulleen uuden lautamiehen tehtävä alkaa, kun tuomiopiiriin
kuuluvat kunnat ovat tehneet lautamiesvalintansa ja käräjäoikeus sen
jälkeen saa määrätyksi oikeuden uudet istuntokokoonpanot.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi
käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudelle 2021-2025.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 47
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että valtuusto valitsee kaksi käräjäoikeuden
lautamiestä toimikaudelle 2021-2025.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi käräjäoikeuden lautamiehet seuraavasti:
Hannu Lonka
Mika Dahl
________

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 160
§ 48

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Jäsenten ja varajäsenten vaali Iitin Rinnemaa -säätiön hallitukseen vv. 2021-2025
1/00.00.01/2017
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 160
Iitin Rinnemaa-säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä
edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja heillä on
henkilökohtaiset varajäsenet. Kähden varsinaisen ja kahden varajäsenen
tulee kuulua Rinnemaiden sukuun. Iitin kunnanvaltuusto valitsee säätöin
hallituksen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Mikäli valtuusto ei jostakin syystä valitse hallituksen jäseniä seuraavaksi
toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.
Hallitus valitsee puheenjohtajan kunnan edustajista ja varapuheenjohtajan
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen
Iitin Rinnemaa -säätiön hallitukseen viisi jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaiset varajäsenet. Kahden varsinaisen ja kahden varajäsenen
tulee kuulua Rinnemaiden sukuun.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 48
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee toimikaudekseen Iitin Rinnemaa
-säätiön hallitukseen viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset
varajäsenet. Kahden varsinaisen ja kahden varajäsenen tulee kuulua
Rinnemaiden sukuun.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen ja
nimesi Iitin Rinnemaa-säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

______________

Iitin kunta

Pöytäkirja
Jäsen
Eila Harve
Aimo Ruusunen
Leena Viitala
Kaarle Lahdenpää
Petri Lahdenpää
________

______________

6/2021
Varajäsen
Riitta Haglund
Marko Kaarlenpoika
Kari Porkka
Rainer Lahdenpää
Katariina Lahdenpää
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Iitin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 148
§ 49

6/2021
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02.08.2021
17.08.2021

Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle
544/00.00.00/2020
Kunnanhallitus 02.08.2021 § 148
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden
pinta-alasta tai asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä.
Äänestysalueista päättää valtuusto.
Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2022
alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston
päätös on tehty ja siitä on ilmoitettu 31.8.2021 mennessä Digi ja
väestötietovirastolle (DVV).
Kunnan ilmoittaman päätöksen perusteella DVV huolehtii siitä, että
väestötietojärjestelmän rakennustietoihin merkitään jokaiselle
rakennukselle oikea, valtuuston päätöksen mukainen tieto äänestysalueesta.
DVV huolehtii myös siitä, että äänestysalueiden tiedot ovat ajan tasalla
vaalitietojärjestelmässä silloi, kun äänestyspaikkojen tietojen ylläpitö
kulloinkin toimitettavaa vaalia varten alkaa.
Perustettaessa vaalien äänioikeusrekisteri väestötietojärjestelmän tiedoista
äänioikeutetun äänestysalue määritellään hänen asuinrakennukselleen
merkityn tiedon perusteella. Tämän perusteella määräyty se, missä
äänioikeutettu voi vaalipäivänä äänestää.
Asunnottomien, laitoksissa asuvien ja ulkomailla vakinaisesti asuvien
äänioikeutettujen äänestysalueen valtuusto määrää kunnan äänestysaluejaon
muuttamista koskevassa päätöksessään erikseen.
Äänestysalueiden lukumäärästä päätettäessä tulisi huomioida myös, se että
äänestysalueiden määrän vähentäminen saattaa heikentää äänestäjien
mahdollisuuksia osallistua vaalipäivän äänestykseen.
Vaalilain 8 § 2 momentin mukaan valtuuston päätös äänestysalueista tulee
voimaan kalenterivuoden alussa, jos päätös on tehty ja siitä on ilmoitettu
DVV:lle viimeistään edellisen vuoden elokuussa.
Kunnan tekemän päätöksen ja ilmoituksen perusteella äänestysaluejaon
muutokset rekisteröidään väestötietojärjestelmään DVV:n toimiesta. DVV
on tarvittaessa yhteydessä muutoksen tehneeseen kuntaan päätökseen
liittyvien lisätietojen saamiseksi tai rekisteröinnin suoritettuaan tulosten
tarkastamiseksi.
Kunnan rakennusvalvonta huolehtii siitä, että kaikille uusille rakennuksille
rekisteröidään tieto äänestysalueesta jo siinä vaiheessa, kun rakennuslupa
______________

Iitin kunta

Pöytäkirja
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myönnetään ja luvan mukaiset uudisrakennuksen tiedot ilmoitetaan
DVV:lle väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten.
Äänestysalueen pakollisena tietona on numerotunnus, myös jos kunnassa on
vain yksi äänestysalue = kuntaa ei ole jaettu äänestysalueisiin.
Äänestysaluejaon muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston päätöksessä
on ratkaistava myös, mikä kunnan äänestysalueista on käytössä niillä
kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä
asuvaksi minkään kiinteistön kohdalle.
Äänestyspaikkoihin, mm. niiden nimeämiseen ja ilmoittamiseen liittyen
annetaan tarkempia ohjeita sekä DVV:ltä että oikeusministeriöstä
lähempänä kutakin vaalia.
Useissa aiemmissa vaaleissa ongelmalliseksi on osoittautunut löytää
kaikille äänestysalueille riittävä määrä jäseniä vaalilautakuntiin.
Ennakkoäänestyksen yleistymisen myötä vaalipäivän äänien laskeminen on
myös nopeutunut. Kausalan kahden äänestysalueen yhdistäminen myös
selkeyttää tilannetta äänestäjille, kun äänestyspaikat ovat sijainneet samassa
kiinteistössä tai viimeisissä kuntavaaleissa viereisissä kiinteistöissä.
Kausala I ja II alueiden yhdistäminen on helpointa tehdä, kun alueita ei
rajata muutoin uudelleen.
Ehdotus

vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että äänestysaluejakoa muutetaan
1.1.2022 alkaen siten, että äänestysalueet Kausala I ja Kausala II
yhdistetään. Muutoin äänestysaluejako säilyy kuntavaalien 2021 mukaisena.

Päätös

kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
________

Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 49
Ehdotus

kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto päättää, että äänestysaluejakoa muutetaan 1.1.2022 alkaen
siten, että äänestysalueet Kausala I ja Kausala II yhdistetään. Muutoin
äänestysaluejako säilyy kuntavaalien 2021 mukaisena.

Päätös

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
________

______________
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17.08.2021

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet
Kunnanvaltuusto 17.08.2021 § 50
Kokouskutsussa mainittujen asioiden jälkeen jätettiin seuraavat
valtuustoaloitteet:
1.
2.
Päätös

23 valtuutetun allekirjoittama aloite paloaseman viereisen
varastorakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen.
24 valtuutetun allekirjoittama aloite avustavien henkilöiden
palkkaamiseksi ikäihmisten kodinhoidollisiin tehtäviin.

kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa aloitteet vastaan valmistelua
varten.
Aloitteet ovat liitteenä.

Liitteet

______________

Valtuustoaloite: avustavien henkilöiden palkkaaminen ikäihmisten
kodinhoidollisiin tehtäviin
Valtuustoaloite:varastorakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen
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MUUTOKSENHAKUOHJE; KV
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1999) 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta,
koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta: (Pykälät ja valituskieltojen perusteet)
VALITUSOSOITUS
Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 32-49
saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Kunnanvaltuuston päätöksistä, pykälät: saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa. (hallintovalitus)
Valitusviranomainen
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: : hameenlinna.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä:

www.iitti.fi 19.8.2021.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on
keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirja
Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, 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 jäljennöksenä sekä selvitys
siitä päivästä, josta valitusaika alkaa.

______________
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Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2014) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

______________

