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VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Tekla 84 §
18.12.2013 Evijärven vesilaitoksen jatkuvina ongelmina ovat pohjaveden riittävyys ja kulutuksen
kausiluonteisuus. Lappajärveltä ostetaan puhdasta vettä koko ajan 250 m³/vrk, hinta
oli tänä vuonna 0,48 € / m³. Kulutuksen ollessa kovimmillaan vettä on jouduttu ostamaan jopa 350 m³/ vrk. Lisäveden hinta on 1,00 € / m³. Viime vuosina Lappajärveltä
on ostettu puhdasta vettä noin 95.000 m² vuosittain. Tämän lisäksi joudutaan tekemään tekopohjavettä.
Vesihuoltolaitoksen investoinnit vuodelle 2014 ovat 1.510.000 €. Investoinneista suurimpia ovat jätevedenpuhdistamon saneeraus, automaattisen ohjauslaitteiston hankinta ja Heitinkankaan vedenottamon kunnostus. Jätevedenpuhdistamon saneeraus
on aloitettu tänä vuonna suunnittelutyöllä, jonka kustannus on n. 35.000 €. Vuoden
2014 investointiohjelmaan on varattu alustavan kustannusarvion mukaan n.
1.300.000 €, jotta jätevedenpuhdistamon toiminta saadaan ympäristölupaehtojen
mukaiselle tasolle. Tulevaisuudessa tulee myös investoida Hietakankaan vedenottamolle, jonne tulisi rakentaa veden alkalointiallas nykyisen lipeäalkaloinnin tilalle. Ko.
investointi (kustannusarvio noin 100.000 €) on alustavasti ajoitettu vuodelle 2016.
Nykyisten vedenottamoiden pohjaveden vähyyden takia vesilaitoksen on tulevaisuudessa satsattava entistä enemmän uusiin vedenhankintamenetelmiin. Tulevassa talousarviossa vesilaitoksen ylijäämäksi arvioidaan vuodelle 2014 87.890 € ja samaan
aikaan investoitavaa on n. 1,5 M €.
Vesihuoltolain 18 § mukaan: ”Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset
ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden
kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai
määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.”
Puhtaan veden hinta on nykyisten sääntöjen mukaan 1,20 € / m². Hintaa on korotettu
viimeksi vuonna 2006. Jäteveden hintaa on viimeksi nostettu vuonna 2009 1,60 eurosta nykyiseen 1,80 euroon.
Vesilaitos noudattaa omien sääntöjen lisäksi yleisiä toimitusehtoja, joissa kohdassa
5.2 Mittarin asentaminen sanotaan seuraavasti: ”… Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.” Tämä tarkoittaa, että liittyjä vastaa kunnossapitokustannuksista ja kunta
on noudattanut tätä käytäntöä. Esim. talviaikaan talosulkijat voivat vaurioitua traktorilla tehtävien lumitöiden yhteydessä ja korjauskulu kuuluu liittymän omistajalle, samoin vioittuneen mittarin vaihtaa kustannuksellaan liittyjä. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista lisätä vesilaitoksen omiin sääntöihin vielä selkeästi se, että kaikkien liittymismaksuun sisältyvien tarvikkeiden mm. vesimittari ja talosulkija hoito kuuluu liittymän omistajalle.
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Vesilaitoksen säännöistä olisi tarkoituksenmukaista poistaa § 10, koska suurkuluttajaalennus on poistettu jo vuonna 2009.
Vesi- ja viemärilaitoksen säännöt ovat luettavissa kunnan internetsivuilta
www.evijarvi.fi (Asuminen -> Vesi ja viemäri).
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan
1.5.2014 alkaen seuraavasti:
Vesilaitoksen sääntömuutokset:
4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:
Talosulkija, vesimittari ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle.
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 1,40 € / m³)
Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi
poiston jälkeen.

Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m³)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________

Khall 1 §
13.1.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Jukka Kuusela ehdotti, että jätevesimaksu korotetaan ehdotuksen mukaisesti, mutta puhtaan veden osalta korotus on 0,1 €/ m³
Ilmari Sulkakoski ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi suurkuluttaja-alennuksen mahdollista palauttamista varten.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus
asian palauttamisesta tekniselle lautakunnalle, joten seuraavat puheenvuorot voivat
koskea vain asian käsittelyn jatkamista. Puheenvuoroja ei käytetty.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian palauttamista tekniselle lautakunnalle, äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät EI.
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Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Kattilakoski, Kultalahti M-L, Sulkakoski, Vesala, Välikangas, Järvinen, Kultalahti T.) ja yksi
EI-ääni (Kuusela).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus palauttaa asian, äänin 7-1 teknisen
lautakunnan käsiteltäväksi.
____________
Tekla 11 §
6.2.2014

Vesilaitoksella on ollut aiemmin suurkuluttaja-alennus, joka on poistettu vuoden 2009
alusta. Suurkuluttaja-alennus poistettiin laillisuusperustein. Vesihuoltolain 18 §:n 1.
momentin mukaan vesihuollon maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Mikäli
suurkuluttaja-alennus otetaan käyttöön, tulee sen päätöksen olla ns. elinkeinopoliittinen, jossa maksajana on kunta eikä vesihuoltolaitos. Vesihuoltolain 18 §:n 3. momentin mukaan vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki on otettava huomioon kustannuksia 1 momentin mukaisesti katettaessa.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vesilaitos laskuttaa antamansa suurkuluttajaalennuksen kunnalta, jolloin kaikki veronmaksajat osallistuvat alennuksen kattamiseen eivätkä pelkästään vesilaitoksen asiakkaat. Evijärvellä ongelmana on vesilähteiden pieni antoisuus, jolloin vettä tulisi säästää. Vesihuoltolain 18 §:n 2. momentin
mukaan maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät mm. veden
säästäväistä käyttöä. Mikäli tehdään päätös, että veden hinta on suurkuluttajille halvempi, niin kulutusta ei pyritä säätelemään.
Talousarviossa vuodelle 2014 on investointeja 1,5 miljoonaa euroa ja samaan aikaan
ylijäämää arvioidaan kertyvän vain 87.890 €. Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Puhtaan veden hinnankorotukselle on merkittävät perusteet investointitarpeet huomioiden.
Sääntömuutokseen olisi syytä lisätä myös tarkennus puuttuvien talosulkijoiden osalta.
Aiemmin talosulkija on ollut kiinteistön omistajan kustannettava. Edellisessä sääntömuutoksessa vuonna 2011 talosulkija sisällytettiin uuden liittymän liittymismaksuun ja
liittymismaksua nostettiin sen takia hieman. Epäselvyyttä on ollut siitä, että kenen
kustannuksella talosulkija asennetaan vanhoihin liittymiin, jos se puuttuu. Tekninen
lautakunta on ottanut asiaan kantaa 1.9.2009 § 64, jolloin lautakunta päätti, että jälkikäteen asennettavan talosulkijan asentaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Tämä olisi syytä kirjata sääntöihin.
Kokouksessa keskusteltiin hinnankorotuksen suuruudesta. Keskusteluja tuli puolesta
ja vastaan.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan
1.5.2014 alkaen seuraavasti:
Vesilaitoksen sääntömuutokset:
4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:
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Talosulkija ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja
hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. jäätynyt, kuuluvat vaihtokustannukset asiakkaalle.
Kiinteistön omistajan tulee huolehtia kustannuksellaan siitä, että kiinteistöllä on talosulkija.
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,10 € / m³ (uusi kulutusmaksu 1,30 € / m³)
Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi
poiston jälkeen.

Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m³)
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti.

_______
Khall § 19
10.2.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 10.2.2014

Sivu

36

JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS
Tekla 10 §
6.2.2014

Kunnanhallituksen päätöksen 4 § 13.1.2014 mukaisesti tekninen toimi on pyytänyt
tarjouksia jäteveden puhdistamon saneerauksesta. Tarjouspyynnössä käytetään rajoitettua menettelyä, joka on kaksiosainen. Ensin tulevasta tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus Kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa
(HILMAssa). Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistumishakemuksensa asetettuun määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen arvioidaan hakijoiden soveltuvuus, ja tarjouspyyntö lähetetään vain sopiviksi katsotuille hakijoille.
Jäteveden puhdistamon saneerauksesta on julkaistu ilmoitus Hilmassa 20.1.2014.
Osallistumishakemukset tulee jättää 3.2.2014 klo 12.00 mennessä.
Osallistumishakemukset esitellään kokouksessa.
Urakkatarjouskilpailuun ilmoittautuneet:
Yritys
Urakka
T&A Mämmelä Oy
Kokonaisurakka + KVR
KVL-Tekniikka Oy
Kokonaisurakka
Suomen Maastorakentajat Oy
Kokonaisurakka
Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK OY
Kokonaisurakka
Vha-Technics Oy
Kokonaisurakka
Peab Infra Oy
Kokonaisurakka
MIPRO OY
Fidelix Oy
SLATEK Ky
Insta Automation Oy
HI-Automation OY

Automaatiourakka
Automaatiourakka
Automaatiourakka
Automaatiourakka
Automaatiourakka

Skanska Infra Oy
EP Snetec Oy
ECONET OY

Koneistourakka
Koneistourakka
Koneistourakka + KVR

Rakennusliike Hernesniemi Oy
Rakennus Mikko Oy

Rakennusurakka
Rakennusurakka

LVI-asennus Kujala Oy

LVI-urakka

GoodWell infradev Oy
Pakkasmestarit Oy

Kokonaisurakka, ei tarjouspyyntöä
Sähköurakka, ei tarjouspyyntöä
Rakennuttaminen, ei tarjouspyyntöä

Ramboll Oy Pekka Iivari
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Jätevedenpuhdistamon saneerauksen urakkatarjouskilpailuun ilmoittautui 20 kpl urakoitsijaa. Urakoitsijoista 17 kpl täyttää ilmoittautumisvaiheessa esitetyt vaatimukset
joten urakkatarjoukset pyydetään T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suomen maastorakentajat Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, HvaTechnicks Oy:ltä, Peab Infra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, Insta Automation Oy:ltä, HI-Automation Oy:ltä, Skanska Infra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä,
ECONET Oy:ltä, Rakennusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI
Kujala Oy:ltä.
Ilmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjouskilpailuun ei hyväksytä GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä
Ramboll Oy/ Pekka Iivaria. Ramboll Oy / Pekka Iivari tarjoutui kohteen rakennuttajaksi. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.
Heta-Mari Hernesniemi poistui käsittelyn ajaksi 19:08 - 19.20.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että tarjouskilpailuun
hyväksytään ilmoittautumistaulukon mukaiset 17 kpl urakoitsijaa. Urakkatarjoukset
pyydetään: T&A Mämmelä Oy:ltä, KVL-Tekniikka Oy:ltä, Suomen maastorakentajat
Oy:ltä, Prosessi- ja vesitekniikka PROVETEK Oy:ltä, Hva-Technicks Oy:ltä, Peab Infra Oy:ltä, MIPRO Oy:ltä, Fidelix Oy:ltä, SLATEK Ky:ltä, Insta Automation Oy:ltä, HIAutomation Oy:ltä, Skanska Infra Oy:ltä, EP Snetec Oy:ltä, ECONET Oy:ltä, Rakennusliike Hernesniemi Oy:ltä, Rakennus Mikko Oy:ltä, ja LVI Kujala Oy:ltä.
Ilmoittautujista 3 kpl ei täytä ilmoittautumisvaiheessa esitettyjä vaatimuksia. Tarjouskilpailuun ei hyväksytä GoodWELL INFRADEV Oy:tä, Pakkasmestarit Oy:tä eikä
Ramboll Oy/ Pekka Iivaria. Ramboll Oy / Pekka Iivari tarjoutui kohteen rakennuttajaksi. Ilmoittautumisvaihe ei koskenut rakennuttamista.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetusti.
_______
Khall § 20
10.2.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Seppo Haapasuo poistui esteellisenä, hän on toimeksiantosuhteessa yhteen tarjouskilpailuun osallistuvaan yritykseen.
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KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 21
10.2.2014

Kunnanvaltuusto on 16.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014. Hallintosäännön 56 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain.
Liitteenä no 1 kunnanhallituksen vuoden 2014 käyttösuunnitelma.
Kunnanjohtajan ehdotus. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen no 1 mukaisen kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2014.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Khall § 22
10.2.2014

Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2013 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2014 ja
taloussuunnitelman vuosille 2015-2016.
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 13 mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion täytäntöönpano-ohjeista.
Kunnan viime vuoden toteutuma näyttää alustavien laskelmien mukaan huonompaa
tulosta kuin talousarviossa on arvioitu. Alustavan arvion mukaan vuosikate on merkittävästi alijäämäinen ja vuositason tulos saattaa olla yli 500.000 euroa negatiivinen.
Kun vuoden 2012 vuosikate oli n. 15.000 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2014 talousarviossa vuosikatteen trendi jatkaa selkeästi alaspäin, on toiminnallinen tehokkuus
edelleen hyvin tärkeätä. Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulos on kuitenkin
voimakkaasti ylijäämäinen.
Liitteenä no 2 vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen no 2 mukaiset vuoden
2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden
on noudatettava.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
Khall § 23
10.2.2014
Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat avustusanomukset vuodelle 2014:
-

Evijärven 4-H yhdistys r.y. 18.000 €.
Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry 50 €
Kansan Sivistysrahaston Pohjanmaan maakuntarahasto, Matti Lepistön rahasto
200 €
Seppo Vesterbacka, patentin hakeminen 4.950 €

Vuoden 2014 talousarviossa on avustuksiin varattu 14.000 euroa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. myöntää Evijärven 4-H yhdistykselle avustusta vuodelle 2014 13.000 euroa,
2. hylätä Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry:n avustushakemuksen,
3. hylätä Kansan Sivistysrahaston Pohjanmaan maakuntarahasto Matti Lepistön rahaston avustushakemuksen ja
4. hylätä Seppo Vesterbackan avustushakemuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Susanna Välikangas poistui esteellisenä, hän on Evijärven 4H-yhdistyksen hallituksen jäsen.
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VUODEN 2014 VALTUUSTOSEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ ALUSTAVA AIKATAULUTUS
Khall § 24
10.2.2014

Hallitus päätti 13.1. pitää valtuustoseminaarin maaliskuussa Vaasassa. Valtuustoseminaariin osallistujien kokoonpano tulee päättää, jotta tarkempi seminaarijärjestely
olisi mahdollista. Seminaarissa on useita työryhmiä ja niiden fasilitoinnissa kunnan
virkamiehistön läsnäolo on tarpeen.
Valtuustoseminaarin tavoitteena on valtuutettujen yhteinen tahtotila Evijärven
kunnan tulevaisuudesta elinvoimaisena ja kehittyvänä alueena kuntalaisten laadukkaat lähipalvelut turvaten. Asioiden myöhempää päätöksentekoa varten on
hyvä, että myös valtuustoryhmien ensimmäiset varajäsenet kutsutaan mukaan
siinä tapauksessa, että valtuutetut ovat estyneitä saapumaan seminaariin. Näin
myös nostetaan sitä todennäköisyyttä, että valtuustoryhmien suhteelliset koot pysyvät seminaarissa vakioituna. Tällä periaatteella on myös parempi mahdollisuus
vakioida tarvittavien hotellihuoneiden lukumäärä sekä linja-autojen sopivuus.
Illallisesta pyydettiin tarjoukset kolmelta ravintolalta, joista tarjousten perusteella
valittiin ravintola Il Banco.
Kunnanjohtajan ehdotus: Valtuustoseminaarin kutsutaan valtuutetut ja kunnanhallituksen jäsenet. Jos yksittäiset valtuutetut eivät pääse seminaariin, kutsutaan heidän
tilalleen varavaltuutettu kutsumisjärjestyksessä ja kunnanhallituksen jäsenen tilalle varajäsen. Osastopäälliköt ja teknisen toimiston toimistonhoitaja
velvoitetaan osallistumaan seminaariin. Seminaarin illallinen on ravintola Il Bancossa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN ALUEELLISET OSAAMISSTRATEGIAT –HANKE
Khall § 25
10.2.2014

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on lähestynyt Evijärven kuntaa hankerahoituksen
puitteessa. Myönteisen rahoituspäätöksen on tehnyt Kurikan kaupunki ja Kuusiokuntien elinkeinojohtajat ovat kokouksessaan puoltaneet hanketta. Hanke näillä näkymin
alkaisi 1.3.2014 jos Etelä-Pohjanmaan liiton rahoituspäätökset saadaan helmikuussa.
Alueellisessa osaamisstrategiassa ja sen toimenpidesuunnitelmassa tavoitteena on
kuvata alueen yritysten ja elinkeinotoimen lähiajan ja pitemmän aikavälin tulevaisuuden osaamisen tarve erityisesti yritystoiminnan kehittämisen kannalta.
Maakuntakorkeakoulutoimijat hyödyntävät toimenpidesuunnitelmaa etsiessään oikeita koulutustahoja alueelle. Alueen yrityksille voidaan systemaattisemmin kuvata
tulevien vuosien koulutustarjontaa ja mahdollisuutta saada yritysten tarvitsemia osaajia. Alueella toimivat korkeakoulut ja muut koulutuksen tarjoajat tai oppilaitokset voivat
hyödyntää toimenpidesuunnitelmaa suunnitellessaan koulutustarjontaa laatiessaan
tutkimus- tai kehityshankkeita. Evijärven osuus hankkeen rahoituksessa olisi 325,97
euroa.
Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja SeAMKissa hallinnoinnin hoitaa AMK toimisto. Lisäksi hankkeeseen varataan 250 tuntia
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämispäällikön työpanosta. Hankkeeseen nimetään osa-aikainen projektipäällikkö, jonka sijaintipaikkana on Seinäjoki.
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu hankkeen rahoittamiseen pyydetyllä summalla jos ja vain jos kaikki muutkin pyydetyt kunnat osallistuvat täysimääräisesti rahoitukseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Terhi Kultalahti ja Susanna Välikangas poistuivat esteellisenä.
Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi Ilmari Sulkakoski ja toisena
pöytäkirjan tarkastajana Jukka Kuusela.
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TEHTÄVIEN UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Khall § 26
10.2.2014

Hallinto- ja taloustoimistosta on kevään aikana jäämässä yksi työntekijä eläkkeelle ja
toinen on virkavapaalla vuoden loppuun saakka. Osa taloushallinnon tehtävistä on
siirretty Järvinet Oy:lle, mutta valmistelutehtävät sekä ostoreskontra ja laskutus on
edelleen taloustoimistossa tehtävää. Lisäksi tarvitaan yhteyshenkilö niin palkkojen
kuin tilinpäätökseen liittyvien asioiden osalta Järvinet Oy:stä ostettavia palveluita
varten.
Normaalien talous- ja hallintoasioiden lisäksi on tehtävänä isoja ja aikaa vieviä tehtäviä, mm. kuntarakenneselvitykseen liittyviä sekä henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä
ja kokonaisuuksia. Muun muassa työn vaativuuden arviointi on aikoinaan jäänyt kiireen vuoksi kesken.
Koska aikataulu mm. kuntarakenneselvitykseen liittyvissä asioissa on tiukka, tarvitaan hallinto- ja taloustoimistoon henkilö, jolla on kokemusta ja tietämystä kunnallishallinnosta. Toimistossa on mietitty ja keskusteltu työntekijöiden tehtävien uudelleen järjestämisestä sekä lisäavun tarpeesta.
Sisäisten järjestelyjen lisäksi tarvitaan yksi määräaikainen työntekijä sekä mahdollisesti joidenkin tehtäväkokonaisuuksien (esim. työn vaativuuden arviointi ja riskien arviointi) osalta ostopalvelua naapurikunnilta.
Hallintosäännön § 49 mukaan työntekijän siirrosta eri osastojen välisenä päättää
kunnanjohtaja.
Talousarviossa on varattu määräraha toimistotyöntekijän palkkaamiseen hallinto- ja
taloustoimistoon.
Työtehtäväjärjestelyistä on keskusteltu työntekijöiden kanssa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1. merkitä tiedokseen, että kunnanvirastossa järjestellään työtehtäviä uudelleen
ja
2. antaa kunnanjohtajalle luvan neuvotella naapurikuntien kanssa joidenkin
tehtäväkokonaisuuksien ostopalvelusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 27
10.2.2014

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 21.1.12014.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 3, 4
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 12, 13, 19-22, 36, 38, 39, 68, 71-74
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 3, 6, 7
Teknisen toimiston toimistonhoitaja:
Päätökset §:t 3
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 28
10.2.2014

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Pohjanmaan jätelautakunta: Kokouspöytäkirja 10.12.2013.
2. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Kuntayhtymävaltuuston kokouspöytäkirja
11.12.2013.
3. Lappajärven kunta, kunnanhallitus 16.12.2013 § 95: Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2014 ja talous ja rahoitussuunnitelma 2014-2016.
4. Etelä-Pohjanmaan liitto 18.12.2013: Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan
energia- ja ilmastostrategian luonnoksesta.
5. Sisäasianministeriön lausuntopyyntö 20.12.2013 pelastustoimen aluejaosta.
6. Valtiovarainministeriö 30.12.2013: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja
opetustoimen muu rahoitus vuonna 2014: 8.052.742 €.
7. Kuntaliiton yleiskirje 7.1.2014: Europarlamenttivaalit sekä korjaus siihen.
8. Väestörekisterikeskus 9.1.2014: Vuoden 2014 Europarlamenttivaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen.
9. Kauhavan kaupunki, kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 139: Kuntayhtymä
Kaksineuvoisen vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman hyväksyminen.
10. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
14.1.2014.
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus 14.1.2014 §:t 13 ja 14: Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 sekä Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen/Evijärven kunnan lausunto.
12. Ely-keskuksen päätös 15.1.2014: Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palveluajat.
13. Kuntaliiton yleiskirje 17.1.2014: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle
2014.
14. Kruunupyyn kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 - 2016.
15. Etelä-Pohjanmaan liitto: Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 20.1.2014.
16. Työ- ja elinkeinoministeriön kirje 21.1.2014: Opas - Sosiaalisesti vastuulliset
hankinnat.
17. Opetushallitus 22.1.2014: Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2013 tekemä
päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja
säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2013. Evijärven
kunnalta peritään takaisin 73.416 euroa.
18. Aluehallintoviraston kirje 23.1.2014: Kunnat, alueella toteutettavat harjoitukset
2014 ja yhteiskunnan varautumisyhteistyö - kuntainfotilaisuudet.
19. Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 23.1.2014 § 2: Seinäjoen
kaupungin ja naapurikuntien ympäristöterveydenhuollon kustannusten jako
vuodelle 2014.
20. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Hallituksen kokouspöytäkirja 27.1.2014.
21. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014
alkaen.
22. Pietarsaaren kaupunki 28.1.2014: Kutsu kuntarakenneselvitys -kokoukseen
3.2.2014.
23. Pietarsaaren kaupunki, Pietarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta
3.2.2014 § 4: Yhteistyölautakunta: Kuntarakenneselvitys - työsuunnitelma.
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24. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ensihoitokeskus: Tilastoja miten palvelutasopäätös on toteutunut Evijärvellä.
25. Jory muistiot.
26. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl.
27. Kauhavan kaupunginhallitus 3.2.2014 § 26: Sosiaali- ja terveyspalvelujen
säästöpotentiaalin selvittäminen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

19, 27, 28

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
20- 26

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät
20- 26

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 200, 65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

29
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät 20

Valitusaika 14

päivää

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki,
Käyntiosoite: Itäinen puistotie 1, 00140 Helsinki

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/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 oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

pykälät

1)
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Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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