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KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NIMEÄMINEN
Khall § 100
18.5.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanhallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen.
Hallintosihteeri Marjaana Hinkka on kokouksessa läsnä ja perehtymässä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Päivi Lappisen tämän kokouksen
(kunnanhallitus 18.5.2015) pöytäkirjanpitäjäksi ja Marjaana Hinkka on kokouksessa
läsnä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
.
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VENEREITTIHANKKEEN YKSITYISRAHOITUSOSUUDEN YLITTYMINEN
Khall § 101
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Evijärvi osallistui vuosina 2013–2014 Venereittejä, turvallisuutta ja vetovoimaa Evijärvelle -hankkeeseen. Mukana hankkeessa oli Evijärven yrittäjät ry, jolla on hankkeen
toteutus- ja rahoitusvastuu, Evijärven Urheilukalastajat ry sekä evijärveläiset maa- ja
vesiosakaskunnat ja yhteisalueosakaskunnat.
Hankkeen toimesta uusittiin veneväylämerkit ja veneväylästä tehtiin kartta, johon
merkittiin reitti ja väylämerkkien tulkintaohjeet.
Kuntarahoituksen osuus oli hankkeen kustannusarviosta (26.666,67 €) 20 % (5.332
€). Kuntarahoituksen osuutta palautettiin 904,71 € eli kuntarahan osuus oli yhteensä
4.427,29 €.
Hankehakemuksessa yksityisrahaosuus oli 2666,65 €, mutta hankepäätöksessä rahaa vaadittiin 5330,00 €. Hankehakemuksen laatija arvioi yksityisrahoitusosuuden
ELY-keskuksen antaman vanhan prosenttiosuuden mukaan, prosentti oli muuttunut
hankkeen hakuvuonna. Poikkeama hankehakemuksen ja päätöksen välillä huomattiin
maksatushakemuksen yhteydessä.
Hanke toteutettiin alimitoitettuna, jolloin myös valtionosuudet jäivät alle hankehakemuksen ja -päätöksen. Erosta johtuen osakaskunnat ovat joutuneet maksamaan
1815,00 € enemmän kuin alkubudjetti esitti.
Evijärven Yrittäjät ry anoo summaa (1815,00 €) Evijärven kunnalta. Muina vaihtoehtoina on, että kustannus jää osakaskuntien tai toteutus- ja rahoitusvastuussa olevan
Evijärven yrittäjät ry:n maksettavaksi.
Perusteena anomuksessaan Evijärven yrittäjät ry esittää, että veneväylän kunnollinen
merkkaaminen edistää kunnan ja järven matkailusektoria, veneväylä lisää turvallisuutta sekä lisää järven virkistys- ja harrastuskäyttöä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Evijärvi -projektin olevan veneilyn
turvallisuutta parantava ja samalla sen edistävän kunnan alueella tapahtuvaa matkailua. Kunnanhallitus on valmis lisäämään hankerahoitusta siten, että se kattaa korkeintaan puolet haetusta summasta (907,50 euroa) siinä tapauksessa, että hankkeessa olevat tahot eivät saa muutoin kerättyä haettua summaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Jukka Kuusela, Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä poistuivat esteellisinä.
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SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISILMOITUS
Khall § 102
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunta on vuokrannut 1.5.2014 päivätyllä sopimuksella Sillankorvan leirintäalueen Marita Luomansuulle osoitteesta Kirkkotie 295. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2016
saakka. Vuokrasopimuksessa molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi vuosi irtisanomisesta seuraavan kuukauden alusta lukien. Vuokrasuhteen alkaessa arvonlisäveroton vuokra oli 1000 €/vuosi.
Marita Luomansuu on irtisanonut leirintäalueen vuokrasopimuksen kirjallisesti
26.4.2015 henkilökohtaisten syiden vuoksi. Yrittäjä on sitoutunut hoitamaan leirintäaluetta vuoden 2015 ajan, kuten vuokrasopimus edellyttää.
Esityslistan liite 1. Sillankorvan leirintäalueen kapasiteettitilastoa ja toiminnan tilastotietoa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa
kunnanjohtajan selvittämään leirintäalueen kehittämisvaihtoehtoja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ANNA-MAIJA PERKKALAISEN KORVAUSHAKEMUS HANHIKOSKEN VOIMALAITOKSEN RAKENTAMISEN AIHEUTTAMISTA HAITOISTA

Khall § 103
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Anna-Maija Perkkalainen on jättänyt Evijärven kuntaan 14.4.2015 kirjatun kirjeen.
Korvaushakemus/korvausvaatimuksella Perkkalainen anoo korvauksia Hanhikosken
voimalaitoksen rakentamisen ja Välijoen syvennyksen johdosta aiheutuneiden haittojen vuoksi.
Hakemuksessaan Eino ja Elli Perkkalaisen perikunnan jäsen Anna-Maija Perkkalainen vaatii korvausta Välijoessa sijainneen Perkkalaisen tilaan kuuluneen Lammassaaren menetyksestä, rantojen arvonalennuksesta ja ranta-alueiden käyttöarvon menetyksestä yhteensä 157 800 €.
Kauppakirjassa todetaan, että ”tällä kauppakirjalla myyvät ja luovuttava Evijärven
kunnan Jokelankylän yhteisen alueen osakkaat Evijärven kunnalle kaiken omistusoikeuden Jokelankylän yhteisalueen osakkaille kuuluvaan vesialueeseen”. Kauppaehdoissa mainitaan, että ”Myyjät suostuvat siihen, että heidän omistamillaan tiluksilla
saadaan suorittaa ne tutkimukset ja mittaukset, jotka mahdollisen uuden vesilaitoksen suunnittelua varten ovat tarpeellisia, sillä ehdolla, että mahdollisesti aiheutetut
vahingot korvataan.” Otteesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden päätöstä
koskien voimalaitoksen rakentamista selviää, että Perkkalaisen korvaushakemusta ei
listoilta muiden korvausta hakeneiden joukosta löydy.
Kuntaliiton lakimiehen mukaan vahingonkorvausasioissa noudatetaan vahingonkorvauslakia. Lain mukaan korvauksia on haettava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa tapahtuneesta. Perkkalaisen vaade korvauksista on siten vanhentunut.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Valitus ei aiheuta toimenpiteitä, koska vahingonkorvausvaadeaika on päättynyt.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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ETELÄ-POHJANMAAN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) KUSTANNUSJAON
HYVÄKSYMINEN

Khall § 104
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, on yhteistyötoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat palvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen,
suunnittelevat palvelukokonaisuuden työllistymisen edistämiseksi ja vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteena on edistää työllistymistä
tarjoamalla monialaisena yhteispalveluna työvoimapalveluja ja sosiaali-, terveys- ja
kuntoutuspalveluja. Monialainen yhteispalvelu laajennetaan kattamaan koko EteläPohjanmaata.
Laki ja asetus monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voimaan 1.1.2015 (Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014). Laki edellyttää kuntia
olemaan mukana toiminnassa viimeistään vuoden 2016 alussa.
Lain tavoitteena on:
 pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen,
 kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen,
 yhteistyön kehittäminen,
 kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen pitkäaikaistyöttömien palvelujen
kehittämisessä,
 työttömyydestä aiheutuvien julkisten menojen alentaminen,
 pitkäaikaistyöttömien yhdenvertaisuuden parantaminen – asiakkaalle samanlaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta,
 palvelujärjestelmän toimivuuden parantaminen.
Jokaisen TE-toimiston alueella on TE:n, kuntien ja Kelan sopima määrä monialaista
yhteispalvelua tuottavia verkostoja. Jokaisella verkostolla on TE:n asettama johtoryhmä vastaamassa yhteispalvelun järjestämisestä ja niillä on vähintään yksi TE:n,
kunnan ja Kelan yhteinen toimipiste. TE-toimiston toimialueen kunnat nimeävät henkilöt, jotka johtavat monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtoryhmän asettamissa
puitteissa. TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman
johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueensa kuntien ja Kelan kanssa johtoryhmien lukumäärästä. Johtoryhmän kokoa ei rajata ja siinä on eniten kuntien nimeämiä jäseniä. Johtoryhmän päätöksenteko perustuu jäsenten yhteiseen sopimukseen, joten jäsenten määrällä ei ole merkitystä. Kunnat voivat halutessaan nimetä johtoryhmään
yhteisen jäsenen edustamaan useampaa kuntaa. Johtoryhmä laatii yhteistyösopimuksen monialaisen yhteispalvelujen järjestämisestä 31.12.2015 mennessä.
Etelä-Pohjanmaalla monialaisen yhteispalvelun rakentamista on valmisteltu siten, että Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston alueelle perustetaan yksi verkosto ja yksi johtoryhmä, joka vastaa palvelun järjestämisestä koko alueella. Verkoston päätoimipaikka
sijaitsee Seinäjoella ja verkoston muut toimipaikat Kauhavalla, Kauhajoella, Alavudella ja Alajärvellä. Seinäjoelle tulee videoneuvottelulaitteet, joiden kautta yhteys maakunnan asiakkaisiin muodostetaan. TYP-palveluun sitoutuvat terveydenhoitajat kuuluvat edelleen omaan emo-organisaationsa henkilöstöön.
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Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2015 § 43 perustaa monialaisen yhteispalvelun johtavan henkilön määräaikaisen vakanssin ajalle 1.9.2015–
31.12.2018. Kuntaliiton yleiskirjeen 3/2015 mukaan kuntien tulee sopia keskenään
TYP:n johtavan henkilön työnantajaorganisaationa toimivasta kunnasta. Koska monialaisen yhteistyöverkoston päätoimipaikka sijaitsee Seinäjoella, tarkoituksen mukaista on, että johtava henkilö kuuluu Seinäjoen kaupungin organisaatioon ja sijoittuu
Seinäjoen toimipaikkaan.
TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat TYP-palveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista kustannuksista. Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen
toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset jaetaan TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken. Kela osallistuu kustannuksiin TE:n ja kuntien kanssa
erillisen sopimuksen mukaisesti. Kuntaliitto suosittaa, että työllistämistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käytetään
yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden määrää tammikuun 2015 tilanteen mukaan. Vakiintuneen käytännön mukaisesti on kuitenkin nähty
kustannusten korvaaminen asukaslukuun suhteutettuna.
Seinäjoen kaupungin valtuusto on päättänyt 27.4.2015 § 43 monialaisesta yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten jaosta asukaslukuperusteisesti, edellyttäen kuntien
päätöstä asiassa. Evijärven 31.12.2014 asukasluvun perusteella (2654) vuoden 2015
kustannus Evijärven kunnalle olisi 1041 €.
Etelä-Pohjanmaan kunnilta pyydetään kannanottoa päätöksen mukaiseen kustannusjakoon 1.6.2015 mennessä.
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto on pyytänyt kuntia nimeämään monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtoryhmään yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen 29.5.2015 mennessä. Kunnat voivat halutessaan nimetä yhteisen jäsenen edustamaan useampaa kuntaa. Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven osalta varsinaiseksi jäseneksi on valittu
Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola ja
varajäseneksi aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Raili-Helena Kangasluoma.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy asukaslukuun perustuvan kustannusten jaon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON LAKKAUTTAMISEEN
LIITTYEN
Khall § 105
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikkojen lakkauttamisesta Alavuden osalta 1.8.2015 alkaen ja
Kauhavan osalta 1.12.2015 alkaen.
Etelä-Pohjanmaalla toimii yksi itsenäinen TE-toimisto. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen määräämät toimipaikat tulisivat sijaitsemaan Alajärvellä, Kauhajoella ja
Seinäjoella. Nykyisistä toimipaikoista Alavuden ja Kauhavan lakkautettaisiin. Kauhavan toimistossa jatkaisi työskentelyä TE-toimiston yritysneuvoja.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan
ELY-keskus perustaa ja lakkauttaa TE-toimistot.
TE-toimistoissa on käynnistynyt 2013 palveluiden kehittämis- ja uudistustyö, joka
koskettaa kaikkia TE-toimistoja ja palveluiden järjestämistä. Tavoitteena on palvelumallien ja organisoitumisen yhtenäistäminen sekä asiakasnäkökulman korostaminen.
TE-toimiston palvelut on organisoitu kolmeen palvelulinjaan. Palvelulinjat ovat koko
maassa yhdenmukaiset: 1) työnvälitys- ja yrityspalvelut, 2) osaamisen kehittämisen
palvelut ja 3) työmarkkinavalmiuksien kehittämisen palvelut. Palvelulinjojen toiminta
ja palvelut perustuvat asiakkaiden tarpeisiin.
TE-palvelun kehityssuunta on eri palvelukanavien hyödyntäminen. Asiointi tapahtuu
pääosin puhelimitse ja sähköisesti. Henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa edellytetään yhä harvemmin esimerkiksi työnhakijaksi ilmoittauduttaessa. Tämän vuoden aikana TE-toimistoilta edellytetään toimitilasäästöjä ja nykyisellä henkilöstömäärällä
sekä resursseilla viiden toimipaikan ylläpito on mahdotonta. Ostopalvelujen osuus
palvelutuotannossa tulee kasvamaan.
TE-toimistojen lakkauttamista koskevat lausunnot Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää 27.5.2015 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Evijärven kunta
haluaa TE-palvelujen olevan kuntalaisten saavutettavissa jatkossakin Kauhavalla.
Evijärven kunta paheksuu valtion menettelyä maakuntien toimintojen karsimisessa,
jonka myötä Evijärven kaltaiset kunnat ovat joutuneet toistuvasti valtion aluehallintopalvelujen saneerauksen kohteiksi.
Evijärven kunta ei hyväksy Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston suunnitelmaa Kauhavan
toimipaikan lakkauttamisesta. Evijärven yrittäjien toiminnan ja työnhakijoiden kannalta
on tärkeää, että TE-palvelut sijaitsevat kohtuullisen etäisyyden päässä. Kauhava on
evijärveläisille luonnollinen asiointi- ja kulkusuunta jo sosiaali- ja terveyspalveluiden
vuoksi.
Uudistuksen tavoitteena ollut asiakasnäkökulman korostuminen ei toteudu toimipisteitä vähentämällä. Suuri osa työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita. Tälle ikäryh_________________________________________________________________________________________________________
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mälle pelkästään sähköiseen ja puhelimitse tapahtuvaan asiointiin siirtyminen ei ole
luontevaa. Henkilökohtaisten palveluiden säilyttäminen on tärkeää työvoiman saatavuuden turvaamiseksi myös tulevina vuosina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SANKARIHAUTAUSMAAN KUNNOSTUS
Khall § 106
18.5.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Evijärven seurakunnan investointisuunnitelmassa on kuluvalle vuodelle varattu 5.000
euron määräraha sankarihautausmaan kunnostukseen. Vuonna 2017 on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja sankarihaudat halutaan laittaa kuntoon hyvissä ajoin ennen
juhlavuotta. Seurakunnalla on alusta alkaen ollut ajatuksena tehdä kunnostus yhteistyössä kunnan kanssa ja pyytää käytännön toteutukseen mukaan Lions Clubia ja Evijärvi-seuraa.
Kunnostukseen kuuluu kaikkien 116 hautakiven suoristaminen ja puhdistaminen sekä
kivien kirjoituksen uudelleen hopeoiminen. Hopeointi kilpailutetaan ja teetetään ammattilaisella. Kivien puhdistus, oikaisu ja alueen muu tarvittava kunnostus pyritään
tekemään talkootyönä.
Seurakunta pyytää kunnanhallitusta osallistumaan kunnostukseen 5000 eurolla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua sankarihautausmaan
kunnostukseen 50 %:lla kuluista kuitenkin enintään 5000 eurolla. Summasta maksetaan 2000 euroa vuoden 2015 aikana ja loput vuonna 2016. Lisäksi kunnanhallitus
nimeää sankarihautojen kunnostamista varten perustettavaan työryhmään edustajansa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään nimettiin Markus Kattilakoski.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti:
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SELVITYS EVIJÄRVEN JA KAUHAVAN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Khall § 107
18.5.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven kunnanhallitus päätti tilata 9.3.2015 § 67 yhdessä Kauhavan kaupungin
kanssa Perlacon Oy:ltä arvion taloudellisesta kehityksestä. Selvityksen tavoitteena on
toimia taustamateriaalina. Perlacon selvitti erikseen kummankin kunnan veropaineen
ja miten veropaine kehittyisi siinä tilanteessa, että kunnat olisivat yhdessä. Painelaskelmassa kuntien yhteenlaskettu väestömäärä vuonna 2020 on 18.835 kuntalaista ja
2017 väestömäärä on 314 suurempi. Vuosien 2013 ja 2040 yhteisen väestökehityksen arvioidaan olevan 0-6 ikäryhmässä 191 lasta, 7-16 vuotiaiden joukossa väheneminen olisi 410 nuorta ja 20-64 ikäryhmä pienenisi 2.227 kuntalaisella. Sen sijaan yli
84 vuotiaiden määrä kasvaisi 689 henkilöllä. Selvityksen palvelurakenteen taustaoletuksena on mm. se, että Evijärven mediaani-ikä on nyt korkeampi, mutta jatkossa
Kauhavalla se on korkeampi.
Jos Evijärven kunnallisvero pidetään painelaskelmassa nykyisellään sekä toimintakate kehittyy trendin mukaisesti, kumulatiivinen ylijäämä asukasta kohden on painelaskelmassa 614 euroa vuonna 2020. Kumulatiivisen ylijäämän väheneminen on voimakasta vuosina 2019 ja 2020. Kyseisen toimintakatteen kehitys vaatisi sen, että Evijärven taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kehittämissuunnitelmat investointeineen
tulisi voimakkaasti rajoituttua.
Jos Kauhavan kunnallisvero pidetään painelaskelmassa nykyisellään sekä toimintakate kehittyy trendin mukaisesti, kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on painelaskelmassa 2.150 euroa vuonna 2020. Alijäämä olisi jo vuonna 2019 kriisikuntakriteerin täyttävä. Yhdistelmänä kriisikunta -kriteeristö ei laukeaisi vuonna 2020, vaan
se laukeaisi painelaskelmassa vasta 2021. Näin ollen Kauhava voisi pitkittää, laskelman oletukset huomioiden, kriisikunnaksi tulemista kahdella vuodella jos Evijärvi liittyy siihen.
Painelaskelman kunnallisveron verotasapaino ilman mahdollista yhdistymisavustusta
on vuodelle 2020 yhdistelmälle 26,25 %. Kauhavalle vastaava verotusprosentti olisi
26,75 % ja Evijärvelle 24,00 %. Jotta verotus ei kohoaisi näin, Perlaconin laskelmissa
Evijärven tasapainotustarve on 0,9 milj. euroa ja Kauhavalla 11,1 milj. euroa. Sopeutustarve on laskettu trendiin perustuvilla toimintakatteiden kasvukertoimilla. Selvitys
on liitteenä nro 2.
Perlacon Oy:n mukaan: ”vuoden 2014 aikana erityisesti Evijärven kokonaistalous on
vahvistunut, sen verorahoitukseen kohdistuva alenemaodotus ei ole niin suuri kuin
Kauhavalla ja Evijärvi on tehnyt taloudessaan todellisen tasosiirtymän sopeutuksessa
– tämä on Kauhavalla edessä. Kuntaliitostilanteessa Evijärven vahvistunut talous antaisi uudelle kunnalle hiukan lisää sopeutusaikaa – erityisesti siksi, että Kauhavan
osan hallittu sopeutuminen vaatii aikaa”.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja antaa
sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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JOKELANKYLÄN OSAKASKUNNAN JA EVIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS
Khall § 108
18.5.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Evijärven Evijärven kunta ja Jokelankylän osakaskunta tekivät 20.4.1960 päiväyksellä
kauppakirjan, jossa sovittiin kunnan ostavan osakaskunnalta vesivoimaoikeudet.
Kauppakirjassa kunta sitoutuu uuden rakennettavan voimalaitoksen valmistuttua luovuttamaan myyjille vuosittain jatkuvasti virtaa 1600 kilowattia manttaalia kohti". Kunta
ei omista enää Hanhikosken voimalaa. Voimalan ostajan kanssa on sovittu, että kunta vastaa Jokelankylän osakaskuntaan liittyvästä rasitteesta. Uuden sopimuksen. liite
nro 3, avulla sovitaan miten vanhan sopimuksen hengellä jatketaan muuttuneessa tilanteessa.
Evijärven kunnan ja Jokelankylän osakaskunnan välisissä neuvotteluissa molemmat
osapuolet ovat hyväksyneet kunnaninsinöörin hinta-arvion sähköstä, manttaalimäärästä sekä tyypillisen osakastilan valinnasta. Tyypillisenä tilana käytetään Jokikyläläistä keskivertomaatilaa, manttaalien määrä on 3,5832 ja sähkön hintana verollista kokonaishintaa sisältäen siirto- ja energiahinnan käyttökohteessa.
Ennen kuin sopimus on lainvoimainen, molempien osapuolien; Evijärven kunnanhallituksen sekä Jokelankylän osakaskunnan tulee hyväksyä sopimus.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle sopimuksen hyväksymistä liitteen nro 3 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Aapo Kirsilä poistui esteellisenä, hän on osakaskunnan puheenjohtaja.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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UUDEN YHDENVERTAISUUSLAIN JA TASA-ARVOLAIN OSITTAISUUDISTUKSEN
MUKAINEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA EVIJÄRVEN
KUNNASSA
Khall § 109
18.5.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Samanaikaisesti on tullut voimaan muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasaarvosta (1329/2014) ja useaan muuhun lakiin sekä laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta
ja laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Muutoksilla vahvistetaan perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista.
Yhdenvertaisuuslain keskeisenä muutoksena on, että laki koskee kaikkea julkista ja
yksityistä toimintaa lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta. Uutta lakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti kaikkeen kunnan toimintaan mukaan
lukien asiakaspalvelu.
Tasa-arvolain sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan
sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Lakia on täydennetty velvoitteella ennalta ehkäistä näihin perustuvaa syrjintää.
Velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma koskee uuden lain mukaan kaikkia syrjintäperusteita aikaisemman etnisiä vähemmistöjä koskevan suunnittelun sijasta. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta laatia tasa-arvosuunnitelma laajennettiin koskemaan
myös perusopetusta. Uuden yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten edellyttämät suunnitelmat tulee laatia 1.1.2017 mennessä.
Uuden lain vaatimus yhdenvertaisuuden edistämisestä (5 §) koskee kuntia viranomaisina ja palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina. Edistämisvelvollisuus kattaa myös kuntayhtymien toiminnan.
Evijärven kunnan tasa-arvosuunnitelma on tehty vuonna 2007.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päivittää tasa-arvosuunnitelman ja velvoittaa hallintokuntia päivittämään omat suunnitelmansa lain mukaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 110
18.5.2015 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:
Henkilöstöjaosto 27.4.2015
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös § 3
Kunnanjohtaja:
Päätökset § 19
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 81–83
Kirjastonjohtaja:
Päätökset § 32
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 § 111
18.5.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Opetushallitus 14.4.2015, Dno 215/517/2015: Päätös valtionavustukseen, 12.000
€, myöntämisestä kerhotoiminnan kehittämiseen.
2. Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirja 20.4.2014.
3. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hallituksen kokouksen pöytäkirja 27.4.2015.
4. ELY-Keskus 30.4.2015, Dnro: KAIELY/12/07.02/2014: Päätös Kaarenhaaran
säännöstelypadon tarkkailuohjelman hyväksymisestä.
5. Valtiovarainministeriö, Vahti 6.5.2015: Päätös kuntien tietoturvajaoston asettamisesta.
6. Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.5.2015: Päätös lukiokoulutuksen vuoden 2015 yksikköhinnan tarkistuksesta. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen muuttamisesta vuodelle
2015.
7. Kiinteistö Oy Evijärven Kunnan Virastotalo 4.5.2015, muistio vesikattosaneerauksen tarjouspyyntöjen avaustilaisuudesta.
8. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl.
9. Joryn muistiot 28.4.15 ja 5.5.15
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / EVIJÄRVI SEURA
Tekla § 68
21.10.2014 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärvi Seura r.y. hakee kunnalta 50 vuoden vuokrasopimusta ja optiota maa-alueen
lunastamiseksi vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Vuokrasopimus koskisi koko maaaluetta puustoineen Jokisillalta + Jokisaari rek. nr. 52-404-1-28.
Evijärvi seuralla olisi tarkoitus rakentaa Jokisaareen uittomieskämppä ja maa-alueen
puusto on tarkoitus käyttää rakentamiskustannuksiin. Alue liittyy merkittävästi uittotoiminnan perinteisiin. Nykyinen alueen käyttötarkoitus säilyisi ennallaan.
Lisäksi Evijärvi seura pyytää vapautusta mahdollisesti vuokrattavan alueen kiinteistöverosta, koska alue ja rakennelmat tulisivat yleishyödylliseen käyttöön.
Hakemus kokonaisuudessaan liitteenä 2
Kiinteistörekisterin mukaan rek. nr. 52-404-1-28 oleva tila on nimeltään Varastola. 52404-1-28 Varastola tila muodostuu jokivartta myötäilevästä kolmesta erillisestä maaalueesta. Maa-alueet rajoittuvat jokisillan uimarannasta Kaustisen tiehen, Kaustisen
tiestä edelleen Jokisaaren ja mantereen väliseen vanhan joen uomaan, sekä vanhan
joen uomasta Jokisaareen eteläistä- ja vasenta reunaa myöden saaren päähän
saakka. Tilan yhteenlaskettu pinta-ala on 2,5 ha.
52-404-1-28 Varastola tila kuuluu Evijärven rantayleiskaavaan ja se on kaavoitettu
LV-1 alueeksi. LV-1 kaavamerkintä tarkoittaa venesatama aluetta joka on tarkoitettu
kunnan käyttöön. LV-1 merkityllä alueella sallitaan rakentaminen vain venesataman
tarpeisiin.
Kaavaote ja kiinteistörekisteri ote lähetetään esityslistan mukana.
Hallintosäännön mukaisesti päätösvalta maanvuokrauksessa yli viiden vuoden ajalle
kuuluu kunnanhallitukselle.
Päätäntävalta kiinteistöverosta kuuluu kunnanhallitukselle.
Ehdotus: Tekninen lautakunta katsoo, että kaava mahdollistaa Jokisaaren alueen
vuokraamisen yleishyödylliseen tarkoitukseen ja ehdottaa kunnanhallitukselle alueen
vuokraamista Evijärvi seuralle. Vuokrasopimuksessa tulee määrittää vuokrattavan
alueen pinta-ala, vuokrasumma, vuokra-aika ja vuokrattavan alueen hoidon velvoitteet. Alueen tulee säilyä yleisessä käytössä. Vuokrasopimus hyväksytään erikseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______
Khall § 162
27.10.2014 Hakemus, liite no 1.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.
Markus Kattilakoski ja Niina Alatalo kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmari Sulkakoski poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) pykälän käsittelyn ajaksi
klo 21.01 – 21.03.
______

Khall § 112
18.5.2015 Kunnanhallitus päätti 27.10.2014 § 162 vuokrata Jokisaaren alueen Evijärvi Seura
r.y:lle. Maanvuokrauksesta on laadittu sopimus, liitteenä nro 4.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maanvuokraussopimuksen Evijärven kunta / Evijärvi Seura r.y., liitteen nro 4 mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmari Sulkakoski poistui esteellisenä, yhteisöjäävi, hän on Evijärvi seuran hallituksen
jäsen.
Lisätietoja: Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ ”KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN”

Khall 113 §
18.5.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Sabah Samaletdin
Oikeus ministeriö pyytää lausuntoa työryhmän mietinnöstä ”Käräjäoikeusverkoston
kehittäminen” (mietintöjä ja lausuntoja 14/2015). Lausunto pyydetään toimittamaan
viimeistään 31.5.2015 oikeusministeriöön.
Valmistelutyöryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi siten, että lain käytön laatu ja oikeusturvan taso voidaan säilyttää
edelleenkin korkealla tasolla nykyisten taloudellisten reunaehtojen vallitessa. Työryhmän tuli ottaa huomioon lisäksi kielelliset oikeudet, kansalaisnäkökulma ja maantieteelliset näkökohdat.
Suomessa on ollut vuoden 2010 alusta lukien 27 käräjäoikeutta. Käräjäoikeudella voi
olla hallinnollinen kanslia ja muita kanslioita sekä istuntopaikkoja. Hallinnollisella
kanslialla tarkoitetaan käräjäoikeuden päätoimipaikkaa, jossa on sijoitettuna tuomareita ja muuta henkilöstöä. Muita kanslioita sijaitsee nykyään pääosin niillä paikkakunnilla, joista käräjäoikeus on aiemmissa rakenneuudistuksissa lakkautettu. Myös
niissä on henkilöstöä. Kaikissa kanslioissa on asiakaspalvelupiste ja istuntopaikka.
Lisäksi käräjäoikeudella voi olla tuomiopiirinsä alueella istuntopaikkoja. Niillä ei ole
yleensä asiakaspalvelupistettä eikä henkilöstöä, vaan niille matkustetaan käräjäoikeuden kansliasta sovittuina istuntopäivinä.
Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienempien käräjä-oikeuksien
yhdistäminen. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita. Joidenkin poliisi- ja syyttäjäpiirien alueilla toimisi
kuitenkin edelleen useampia kuin yksi käräjäoikeus. Mallin mukaan käräjäoikeuksia
olisi 14. Molemmat mallit noudattavat maakuntajakoa lukuun ottamatta Pyhäntään
kuntaa, joka kielellisistä syistä kuuluisi jatkossakin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden
tuomiopiiriin.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että käräjäoikeusverkoston, kuten muidenkin valtionhallinnon palveluiden, maantieteellinen kattavuus
ja sitä kautta palveluiden saavutettavuus toteutuu parhaiten nykyisen maakuntajaon
kautta. Käräjäoikeuksien määrän supistaminen tätä pienemmäksi johtaisi siihen, että
perustetaan hallinnollisia kanslioita maakuntiin, joissa ei käräjäoikeutta ole. Tämä rapauttaisi selkeää valtakunnallista toimintamallia ja synnyttäisi sekavuutta vastuusuhteisiin ym. käytännön työjärjestelyihin. Edellisestä johtuen toimintamalli ei myöskään
toisi säästöjä mietinnöissä oletetulla tavalla.
Evijärven kunnan mielestä Etelä-Pohjanmaalla tulee olla oma itsenäinen käräjäoikeus. Maakunnassa on riittävä asiakasmäärä ja sopivat etäisyydet, jotta tänne voidaan rakentaa kaikki vaatimukset täyttävä palvelukokonaisuus. Palveluverkoston kattavuus maakunnan sisällä on turvattava riittävällä määrällä ja sähköisiä menetelmiä
kehittämällä.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, puh. (06) 2412 3202 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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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: 102, 103, 105, 107 - 111, 113

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 100, 101, 104, 106, 112

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

100, 101, 104, 106, 112

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

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
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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