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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall 21.08.2017 § 253
Päätösehdotus kj

Koska kokous on kutsuttu koolle kunnanhallituksen hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 254

10/2017

342

21.08.2017

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 21.08.2017 § 254
Päätösehdotus kj

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Eero Haltun ja Ville Eskolan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 255

10/2017

21.08.2017

OSAVUOSIKATSAUS 6/2017
Khall 21.08.2017 § 255 Hallintojohtaja on laatinut osavuosikatsauksen kesäkuun lopun
tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää tuloslaskelman,
toteutumavertailun, investoinnit ja rahoituslaskelman.
Lisätietoaineisto

Osavuosikatsaus 6/2017

Päätösehdotus kj

Merkitään tiedoksi ja viedään tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja viedään valtuustolle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 256
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21.08.2017

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 2017
Khall 21.08.2017 § 256 Hallintosäännön 127 §: "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten."
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Hallintosäännön 128 §:"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,
asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
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."
Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti joka kolmas
viikko. Kunnanhallitus on päättänyt, että hallitus kokoontuu maanantaisin klo 15.00 alkaen.
Viranhaltijat ovat laatineet esityksen kunnanhallituksen kokousten
aikatauluksi. Kokousaikataulua laadittaessa on huomioitu päätöksentekoa koskevat määräajat. Aikataulu on lisäksi sovitettu yhteen
valtuuston kokousaikataulun kanssa.
Kunnanhallituksen kokoukset: 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 6.11. ja
11.12.2017.
Kunnanvaltuuston kokoukset: 18.9., 13.11. ja 18.12.2017.
Päätösehdotus kj

Päätetään pitää kunnanhallituksen kokoukset syksyllä 2017 edellä
esitetyn aikataulun mukaisesti. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunnanvirastossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo
15.00.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen kokousaikataulun
esitetyn mukaisesti. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään syksyllä
2017 klo 15.00 alkaen: 21.8., 11.9., 2.10., 23.10., 6.11. ja

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 256

10/2017
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21.08.2017

11.12.2017.
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että
kunnanvaltuusto vahvistaa muutetut päivät kokouspäivikseen.
Kunnanvaltuuston kokoukset syksyllä 2017 klo 19.00 alkaen: 25.9.,
13.11. ja 18.12.2017.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 257

10/2017
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21.08.2017

HANKINTAYHTEISTYÖN UUDELLEEN ORGANISOINTI
810/00.04.01/2017
Khall 21.08.2017 § 257 Tervolan kunta esittää kirjeellään 16.5.2017 seuraavaa:
Vuonna 2003 solmittu yhteistoimintasopimus Kemi-Tornio seudun
kuntien hankinta-ja logistiikkatoiminnoissa on päättymässä tämän
vuoden lopussa.
Tervolan kunta pitää tärkeänä, että yhteistyö jatkuisi myös
tulevaisuudessa. Tervolan kunnanhallitus päätti kokouksessaan
8.5.2017 esittää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen kunnille, että
käynnistetään neuvottelut hankintayhteistyön uudelleen
organisoinnista.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus pitää tärkeänä yhteistyön jatkamista. Kunnanhallitus
päättää, että Simon kunta on valmis osallistumaan neuvotteluihin
hankintayhteistyön uudelleen organisoinnista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 258
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MAA-ALUEEN MYYNTI / RAUTIAINEN NATALIA
830/10.00.02/2017
Khall 21.08.2017 § 258 Natalia Rautiainen omistaa omakotikiinteistön osoitteessa Koivuojantie 1. Hän haluaisi ostaa kunnalta omakotitonttinsa lisäalueeksi
n. 670 m²:n suuruisen määräalan tilasta Siperia RN:o 34:0. Määräala on tontin ja Koivuojan väliin jäävä alue sekä tontin etelärajan
suuntainen ja viiden metrin levyinen alue.
Kunta on myynyt aikaisemmin vastaavasti lisäalueen naapuristossa
sijaitsevan omakotitontin lisäalueeksi.
Lisätietoaineisto:

Kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää myydä Natalia Rautiaiselle n. 670 m2
suuruisen määräalan tilasta Siperia RN:o 34:0 ja hyväksyy
lisätietoaineistona olevan kauppakirjan. Määräala on tontin ja
Koivuojan väliin jäävä alue sekä tontin etelärajan suuntainen ja
viiden metrin levyinen alue.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ALOITE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN JA OSAKEHUONEISTOJEN MYYNNISTÄ
796/00.02.04/2017
Kvalt 24.04.2017 § 27
Simon kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa
se esittää, että Simon kunta myy seuraavat omistamansa osakehuoneistot ja kiinteistöt:
Maksniemi

Lukkarilantie, yksi (1) osakehuoneisto

Asemankylä

Montajankuja, yksi (1) osakehuoneisto
Pajatie, neljä (4) osakehuoneisto
Kiikantie, yksi (1) paritalo

Perusteluina esitämme, että vuoden 2017 investointisuunnitelmassa
on varattuna em. asuinrakennusten ja osakehuoneistojen kunnostukseen 40 000 euron määräraha. Vastaavasti teknisen toimen 2017
talousarviossa edellä mainituiden kohteiden yhteenlaskettu
tulovaikutus kunnalle on arvioitu olevan 6000 euroa. Lisäksi
toteamme, että kunnan keskeisiin tehtäviin ei kuulu
asuinkiinteistöjen sekä asunto-osakkeiden omistaminen ja vuokraus.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 18.05.2017 § 164
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen osaston selvitettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 20.07.2017 § 56
Tekninen osasto on laatinut selvityksen kunnan omistamien osakkeiden ja kiinteistöjen tasearvoista ja vuokraustilanteesta.
Päätösehdotus ttp:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnan omistamat osakehuoneistot ja kiinteistöt laitetaan julkisesti myytäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 21.08.2017 § 259 Kunta on myynyt tyhjiksi jääneitä kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja
viime vuosina aktiivisesti. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti
on ollut yksi talouden tervehdyttämistoimenpiteistä. Teknisen
lautakunnan esitys osakehuoneistojen ja tarpeettomien kiinteistöjen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
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myymisestä tukee kuntatalouden tervehdyttämistoimenpiteitä.
Myyntitoimenpiteistä ja -kohteista sekä aikataulusta päätetään
erikseen.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa asian valtuuston
tietoon sekä katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja kunnanhallitus saattaa asian valtuuston tietoon
sekä katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
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AVUSTUS PYÖRÄTUOLITANSSIKISOIHIN OSALLISTUMISESTA ENGLANNISSA
Khall 21.08.2017 § 260 Jenni Anttila anoo kirjeellään 30.7.2017 avustusta
pöyrätuolitanssikisoihin osallistumiseen Englannin Luttoniin.
Arvioidut matkakustannukset ovat 1 200 € ja Jenni Anttila anoo 600
€ Simon kunnanhallitukselta.
Jenni Anttila on hakenut aikaisemmin tänä vuonna avustusta
pyörätuolitanssikisoihin osallistumiseen Hollannin Cuijkissa.
Kunnanhallitus myönsi tuolloin avustusta 375 €, mutta kisoihin
osallistuminen peruuntui eikä avustusta tuolloin maksettu.
Lisätietoaineisto:

Avustusanomuskirje

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää myöntää Jenni Anttilalle 300 € avustusta
pyörätuolitanssikisoihin osallistumiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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LAUSUNTO IIN KUNNAN PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN
YLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
833/10.02.02.25/2017
Teknltk 20.07.2017 § 62
Tuuliwatti Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentaminen.
Iin kunnanhallitus on päättänyt 19.6.2017 § 232 asettaa Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston ja
kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti
nähtäville 28.6.-27.8.2017 väliseksi ajaksi ja pyytää Simon kunnan
lausuntoa kaavan valmisteluvaiheen aineistosta.
Ehdotus ttp

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Simon kunta
toteaisi lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa Palokankaan tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan valmisteluvaiheen
aineistosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 21.08.2017 § 261 Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää, ettei Simon kunnalla ole huomautettavaa
Palokankaan tuulivoimapuiston laajennuksen yleiskaavan
valmisteluvaiheen aineistosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
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TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN SAARENRANNANTIELLE
800/10.03.01.00/2017, 627/08.00.00/2016
Teknltk 20.07.2017 § 65
Lautakunta keskusteli lisääntyneen liikenteen aiheuttamista ongelmista Maksniemen asemakaava-alueella Saarentiellä sekä siitä jatkuvalla Saarenrannantiellä. Asian ratkaisemiseksi on esitetty uuden
tieyhteyden rakentamista Karsikontien ja Saarenrannantien välille.
Päätös

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää
selvitystyön tekemisen uuden tieyhteyden rakentamiseksi
Karsikontieltä Saarenrannantielle.

Khall 21.08.2017 § 262
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää antaa asian valmistelun kaavatoimikunnan
tehtäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 46
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OSAYLEISKAAVAMUUTOSHAKEMUS SIMONIEMEN
UIMARANTA/VENESATAMA-ALUEELLE
808/10.02.02.07/2017
Teknltk 18.05.2017 § 46
Simon veneilijät ry:n edustajat Veli Heinikoski ja Jouko Silvennoinen
ovat jättäneet 16.5.2017 päivätyn esityksen tekniselle lautakunnalle
osayleiskaavamuutoksesta Simoniemen uimaranta/venesatama-alueelle.
Päätösehdotus ttp:

Lautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus päättää Simoniemen
uimaranta/venesatama-alueen osayleiskaavamuutoksen laatimisen
käynnistämisestä. Vuoden 2017 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa hankkeeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 21.08.2017 § 263
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää antaa asian valmistelun kaavatoimikunnan
tehtäväksi. Samalla tarkennetaan Simon veneilijät ry:n edustajan
nimeä Veli Heinikosken tilalle Veli Heinineva.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
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12.06.2017
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EDUSTAJIEN VALINTA SEUTUKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall 01.06.2017 § 190
Lapin aluepelastuslautakunnan johtosäännön 9 § :n mukaan lautakunta nimeää kuntia kuultuaan toimikaudekseen yhteistoiminta-alueen (=seutukunnan) neuvottelukunnan. Seutukunnan neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa aluepelastuslautakuntaa, pelastusjohtajaa
sekä aluepalopäälliköitä seutukunnan pelastustoimen valmistelutehtävissä.
Sopimuspalokuntia on pyydetty erikseen nimeämään omat edustajansa neuvottelukuntiin. Samoin seutukuntien pelastustoimen johtoryhmiltä on pyydetty esityksiä, ketä yhteistoimintaviranomaisia tai
muita sidosryhmien edustajia olisi tarpeen kutsua neuvottelukuntiin.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi
edustajaa seutukunnan pelastustoimen neuvottelukuntaan vuosiksi
2017 - 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 12.06.2017 § 66
Ehdotus

Valtuusto valitsee kaksi edustajaa seutukunnan pelastustoimen neuvottelukuntaan vuosiksi 2017-2021.

Päätös

Valtuusto valitsi edustajiksi Raimo Simoskan ja Ilkka Soukan.

Khall 21.08.2017 § 264 Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan on pyytänyt kuntia
nimeämään yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen
pelastuslaitoksen kuntien neuvottelukuntaan. Esitys pyydetään
lähettämään 30.9.2017 mennessä.
Neuvottelukunnan tehtävän ja kokemuksen / palautteen perusteella
olisi tarkoituksenmukaista, jos kunta nimeäisi neuvottelukunnan
jäseneksi henkilön, joka on kunnan johtoryhmän jäsen tai lähellä
kunnan johtoryhmää taikka henkilön, jolle kuuluu kunnan
valmiussuunnittelun asiat. Tämä olisi tehokkain tapa varmistaa
suora tiedonkulku pelastuslaitoksen ja kunnan johdon välillä.
Simon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 nimennyt
kaksi jäsentä Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan. Simon
kuntaan on pyydetty nimeämään yksi varsinainen jäsen ja yksi
varajäsen. Simon kunnan tulee valita, kumpi jäsenistä toimii
varsinaisena jäsenen ja kumpi varajäsenenä.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 190
§ 66
§ 264
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Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää Ilkka
Soukan Lapin pelastustoimen neuvottelukunnan varsinaiseksi
jäseneksi ja Raimo Simoskan varajäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

355

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 265

10/2017

356

21.08.2017

ELINKEINOPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Khall 21.08.2017 § 265 Kunnanhallitus on perustanut 23.4.2015 elinkeinopoliittisen
työryhmän mm. elinvoimastrategian laadintaa varten. Työryhmään
on kuulunut kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto
sekä kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintojohtaja,
maataloussihteeri sekä elinkeinokoordinaattori keväästä 2016
alkaen. Elinkeinopoliittinen työryhmä on toiminut yhteistyössä
elinkeinokoordinaattorin kanssa.
Elinkeinopoliittisen työryhmän toiminnan jatkaminen nähdään
tarpeelliseksi.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää nimetä elinkeinopoliittisen työryhmän.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi elinkeinopoliittisen työryhmän kokoonpanon:
-Kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat
-Kunnanjohtaja
-Hallintojohtaja
-Teknisen toimen johtaja
-Elinkeinokoordinaattori toimii ryhmän sihteerinä
Maataloussihteeri tai muita asiantuntijoita kutsutaan kokoukseen
tarpeen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 266

10/2017
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21.08.2017

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN JA MAAKUNTAVAALIEN JÄRJESTÄMINEN
831/00.00.00/2017
Khall 21.08.2017 § 266 Oikeusministeriö on lähettänyt kunnanhallituksille tiedoksi 9.8.2017,
ettei ensimmäisiä maakuntavaaleja toimiteta presidentinvaalien
yhteydessä, vaan erillisinä vaaleina lokakuussa 28.10.2018.
Oikeusministeriö on lähettänyt tiedoksi vuoden 2018
presidentinvaalien päivämäärät. Presidentinvaalit toimitetaan
28.1.2018.
Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen
äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot
on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina
3.11.2017 klo 12.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 267

10/2017
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21.08.2017

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Khall 21.08.2017 § 267 Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja myös
johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Kokouksessa on esillä johtosäännöillä kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset.
Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomaisille
henkilökohtaisesti.
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei se käytä Kuntalain 92
§:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi kunnanjohtajan ja
hallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 22.6.2017-21.8.2017 ja
päätti ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 268

10/2017
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SAAPUNEET KIRJEET
Khall 21.08.2017 § 268 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjeet ja päätökset:
Suomen kuntaliitto
Yleiskirje 1.6.2017 nro 15/2017; Kunnan verkkotiedottaminen sekä
henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017
voimaantulevat säännökset
Yleiskirje 1.6.2017 nro 16/2017; Kuntien maksuosuudet Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen 2016 nettokuluista
Yleiskirje 21.6.2017 nro 17/2017; Ohje vieraanvaraisuudesta,
eduista ja lahjoista
Yleiskirje 22.6.2017 nro 18/2017; Laki liikenteen palveluista tuo
muutoksia kuntien kuljetushankintoihin
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Kolpeneen palvelukeskus täyttää 55-vuotta 31.8.2017
Lapin ELY-keskus
Päätös 21.6.2017 LAPELY/1376/07.01./2010; Rakennussuojelulain
(1985/60) mukainen suojelupäätös
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 269

10/2017
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LÄHETETYT KIRJEET
Khall 21.08.2017 § 269 Kunnan nimissä on lähetetyt seuraavat kirjeet:
Kiinteistötoimituksen uskotut miehet; Uskottujen miesten tulee
mahdollisimman pian antaa vakuutus käräjäoikeudessa (KML 7 §)
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lähetetyt kirjeet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 270

10/2017
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KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTAELINTEN ASIAKIRJAT
Khall 21.08.2017 § 270 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat eri kuntayhtymien asiakirjat:
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Valtuuston kokouspäivän ohjelma perjantaina 25.8.2017
Toimintakertomus Tilinpäätös 2016
Vuoden 2017 talousarvion ja -suunnitelman päivittäminen
Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän
vuoden 2018 talousarviota varten
Koulutuskuntayhtymä Lappia
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 30.5.2017
Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus päättä merkitä tiedoksi saapuneet kuntayhtymien ja
yhteistoimintaelinten asiakirjat

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 271

10/2017
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HALLINTOKUNTIEN ASIAKIRJAT
Khall 21.08.2017 § 271 Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat kunnan eri hallintokuntien
asiakirjat:
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 11.5.2017
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 12.6.2017
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 24.5.2017
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 20.7.2017

Päätösehdotus kj

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa,
etteivät pöytäkirjoihin sisältyvät päätökset anna aihetta kuntalain 51
§:n mukaisiin ottotoimenpiteisiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin etteivät pöytäkirjoihin sisältyvät
päätökset anna aihetta kuntalain 51 §:n mukaisiin
ottotoimenpiteisiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 272

10/2017

363

21.08.2017

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Khall 21.08.2017 § 272
Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta valmistelussa olevista sekä
muistakin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan
myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä.
Päätösehdotus kj

Kuullaan tilannekatsaus ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Kuultiin kunnanjohtajan tilannekatsaus ja merkittiin tiedoksi:
-Sote poliittisen ohjausryhmän kokous
-Omistajaohjauskokous
-Talousarviovalmistelu
-Kaavoitusasiat
-Simon kunnan investoinnit
-Tuulipuiston avajaiset
-Ässäkentän avajaiset

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 273

10/2017

364

21.08.2017

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Khall 21.08.2017 § 273
Päätösehdotus kj

Tämän kokouksen pykälät, jotka on päätetty päätösehdotuksen mukaisesti, tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 274

10/2017
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Khall 21.08.2017 § 274 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi klo 17:49.
Pöytäkirjan liitteenä seuraa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajat:

Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/2017
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Hallitus/lautakunta

Kokouspäivämäärä
21.8.2017

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 258, 260, 267
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Simon kunnanhallitus Ratatie 6 95200 Simo
simon.kunta@simo.fi
Pykälät 258, 260, 267
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4 OULU
Postiosoite: PL 189 90101 OULU
Pöytäkirjan tarkastajat:

SIMON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

10/2017
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Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite, sähköposti,telefax

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän
omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Muutoksenhakija voi joutua maksamaan hallinto-oikeuden päätöksestä oikeudenkäyntimaksua, joka määräytyy tuomioistuinmaksulain 1455/2015 mukaan.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajat:

