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Kunnanhallitus § 46 27.02.2017 
Kunnanhallitus § 109 07.05.2019 
 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

UUDEN KOULUN RAKENNUTTAMISTOIMIKUNTA 
 
Khall 27.02.2017 § 46 
 Rakennuttamistoimikunnan tehtävänä on valmistella alkuun uuden 

koulun rakentamisen suuntaviivat ja käynnistäminen, jonka jälkeen 
tekninen toimi hallintosäännön mukaisesti toimii rakennuttajana ja 
toteuttaa hankkeen sen rahoituksen varmistuttua.  
 
Rakennuttamistoimikunnan tulee olla tiivis ja tarvittaessa nopeasti 
koolle kutsuttava työryhmä, jonka työskentely painottuu käytännön 
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvalla työpanoksella.  
 
Lisäksi tarvittaessa voidaan pitää suunnittelukokouksia, joissa on 
mukana myös muita tahoja. 
 

Kjoht: Kunnanhallitus päättää  
1. nimetä uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 
2. nimetä rakennuttamistoimikunnan kokoonpanoksi seuraavan: 
- kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Luoma-aho 
- teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Keto 
- kunnanjohtaja Pertti Severinkangas 
- rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto 
- teknisen toimen johtaja Panu Leinonen 
- rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio 
3. nimetä rakennustoimikunnan koollekutsujaksi Panu Leinosen.  

 
Päätös: Kostamo esitti, että toimikuntaan lisätään henkilöstön edustajat 

koulusta ja päiväkodilta sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä 
huomioidaan, että jokaisesta puolueesta on yksi edustaja 
toimikunnassa. Tervo Jari kannatti Kostamon esitystä. Tervo Jari veti 
pois kannatuksensa Kostamon esityksestä. Kostamon esitys raukeni 
kannattamattomana. 
 
Kiemunki esitti, että asia pannaan pöydälle ja toimikunnan 
toimenkuva selvitetään. Kostamo kannatti Kiemungin esitystä. 

 Kostamo veti pois kannatuksensa Kiemungin esityksestä. Kiemungin 
esitys raukeni kannattamattomana.  
 
Kiemunki esitti lisäksi toimikuntaan Oikarisen Hannua, Nymanin 
Pekkaa, Tervon Jounia, Tervon Jaria ja Kostamon Annikaa sekä 
pyydetään koulua ja päiväkotia nimeämään edustajansa. Kostamo 
kannatti Kiemungin esitystä.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu 
pohjaesityksestä poikkeava esitys, on syytä äänestää. 
Äänestystavaksi hän esitti nimenhuutoäänestystä siten, että 
kunnanjohtajan esitys on JAA ja Kiemunki/Kostamon esitys on EI: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Suoritettiin nimenhuutoäänestys. 
 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: 
Annettiin yhteensä seitsemän (7) ääntä. 

 JAA: kaksi (2) ääntä (Keto, Tervo Jari) 
EI: viisi (5) ääntä (Luoma-aho, Kostamo, Humalalampi, Kiemunki, 
Tervo Jouni). 
 
Kunnanhallituksen päätökseksi tuli Kiemunki/Kostamon esitys.  
Kunnanhallitus päätti 
1. nimetä uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 
2. lisätä pohjaesitykseen rakennuttamistoimikunnan kokoonpanoon 
seuraavat: Oikarinen Hannu, Nyman Pekka, Tervo Jouni, Tervo Jari 
ja Kostamo Annika sekä pyydetään koulua ja päiväkotia nimeämään 
edustajansa 
3. nimetä rakennustoimikunnan koollekutsujaksi Panu Leinosen. 

 
 

Täytäntöönpano: hallinto-osasto 
Ote: Ao.henkilöt, sivistysosasto (koulu ja päiväkoti), luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto 
 
Khall 07.05.2019 § 109      

Uuden koulun rakentamistoimikunta on nimetty kunnanhallituksessa 
27.2.2017 ja kokoonpano on vanhentunut. Vaikka kunta odottaa 
edelleen koulupäätöksestä tehtyyn valitukseen hallinto-oikeuden 
päätöstä, on aiheellista päivittää toimikunnan kokoonpano, jotta 
hallinto-oikeuden päätöksen tultua päästään ripeästi jatkamaan 
valmisteluja. 

 
 Rakentamistoimikunnan tehtävänä on etsiä ratkaisuja 

väliaikaistiloissa olevan koulun, päiväkodin ja kirjaston 
tilakysymyksiin sekä valmistautua alustavasti uuden koulun 
rakentamiseen.  

 
Vt. kjoht: Kunnanhallitus päättää 
 1) nimetä rakentamistoimikuntaan seuraavat henkilöt: 
  Kunnanjohtaja 
  Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 

    Rehtori 
  Päiväkodin johtaja 
  Tekninen johtaja 
 Lautakuntien puheenjohtajat 

Hallituksen puheenjohtajat 
  Valtuuston puheenjohtajat 
 2) nimetä rakentamistoimikunnan koollekutsujaksi teknisen johtajan 
 3) pyytää nuorisovaltuustoa sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja 

nimeämään edustajansa rakentamistoimikuntaan 
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Päätös: Elina Suopanki esitti, että kirjaston edustaja nimetään toimikuntaan. 
 
Ahti Isojärvi esitti, että toimikunnan nimi muutetaan 
varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmäksi. 
 
Pentti Pyykönen esitti, että asia jätetään pöydälle. 
Pyykösen esitys raukesi kannattamattomana. 
 
Pyykönen kannatti Isojärven esitystä. 
 
Antti Oikarinen kannatti Suopangin esitystä. 
 
Kunnanjohtaja teki muutosesityksen, jossa lisäyksenä 
pohjaesitykseen on Suopangin esitys kirjaston edustajan 
nimeämisestä toimikuntaan. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan 
muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys (Isojärven esitys), on 
syytä äänestää. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti 
nimenhuutoäänestystä siten, että kunnanjohtajan muutosesitys on 
JAA ja Isojärven esitys on EI. 
Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Suoritettiin nimenhuutoäänestys. 
 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: 
Annettiin yhteensä viisi (5) ääntä seuraavasti 
JAA: kolme (3), Kostamo, Oikarinen, Suopanki 
EI: yksi (1), Pyykönen 
TYHJÄ: yksi (1), Isojärvi 
 
Päätökseksi tuli kunnanjohtajan muutosesitys ja päätöksen mukaan 
kunnanhallitus päättää 
1) nimetä rakentamistoimikuntaan seuraavat henkilöt: 
Kunnanjohtaja 
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 
Rehtori 
Päiväkodin johtaja 
Tekninen johtaja 
Lautakuntien puheenjohtajat 
Hallituksen puheenjohtajat 
Valtuuston puheenjohtajat 
2) nimetä rakentamistoimikunnan koollekutsujaksi teknisen johtajan 
3) pyytää nuorisovaltuustoa sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja 
nimeämään edustajansa rakentamistoimikuntaan 
4) pyytää kirjastoa nimeämään edustajansa toimikuntaan. 
 
Pentti Pyykönen jätti eriävän mielipiteen perusteluinaan, että esitän 
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lisättäväksi, että huomioidaan mahdolliset esteellisyydet kuntalain 
(365/1995) 52 §:n (1034/2003) mukaan ja huomioidaan hallintolain 
(434/2003) 28 §. Korkein hallinto-oikeuden 12.02.2018 
vuosikirjapäätös KHO:2018:24. 
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. 

 
 
 
 
Ote: 
ao. henkilöt 
luottamushenkilörekisteri 
palkkahallinto 
nuorisosovaltuuston puheenjohtaja 
vanhusneuvoston puheenjohtaja 
vammaisneuvoston puheenjohtaja 
Sompion kirjasto 
 
 


