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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAIN (1698/2009) 4 LUVUN MUKAISEN ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN ASETTAMISESTA
Khall § 152
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa Evijärven kunnalta kuntarakennelain
(1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 8.9.2015
mennessä.
Lausuntopyynnössä todetaan, että ’Kuntalain (410/2015) 118 §:n mukaan kunnan ja
valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat
kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia
tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston
asetuksella säädetyt raja-arvot. Vimpelin kunta täytti vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätösten perusteella asetetut raja-arvot. Vimpelillä raja-arvot ylittyivät taseen kertyneen
alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyivät kuudesta raja-arvosta seuraavat: vuosikate ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, taseen kertynyt alijäämä, tuloveroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus.’
Valtiovarainministeriö on asettanut 15.8.2014 kuntalain 118 §:n mukaisen Vimpelin
kuntaa koskevan arviointiryhmän, joka selvitti kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointityöryhmän raportissa Vimpelin
kunnan talouskehitys ja näkymät ovat siinä määrin heikot, ettei sillä ole edellytyksiä
palvelujen järjestämiseen ja turvaamiseen kuntalaisille itsenäisenä kuntana.
Arviointityöryhmä on ehdottanut Vimpelin kuntalaisten palvelujen järjestämiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi
isompaan kokonaisuuteen vuoden 2017 alussa. Arviointityöryhmä ehdotti myös, että
kunta jatkaa talouden tervehdyttämiseksi esittämiään toimenpiteitään.
Vimpelin kunnanvaltuusto katsoi 30.3.2015 lausunnossaan, että kunnalla on realistiset mahdollisuudet ja kyky tasapainottaa kunnan talous ja siten turvata kuntalaisille
palvelut itsenäisenä kuntana myös jatkossa. Kunnanvaltuusto esitti valtiovarainministeriölle, ettei kuntajakoselvitystä käynnistetä.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvitys voi tulla vireille arviointityöryhmän ehdotuksesta. Kuntaa koskevassa erityisessä kuntajakoselvityksessä kuntajakoselvittäjän on tehtävä mukana olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä kuntien yhdistymissopimuksesta. Jos kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot hyväksyvät selvittäjän
ehdotuksen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muuttamisesta ministeriölle. Muutoin selvittäjä toimittaa esityksensä kuntajaon
muuttamisesta ministeriölle.
Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia
kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityi_________________________________________________________________________________________________________
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seen kuntajakoselvitykseen Evijärven lisäksi Kyyjärven, Lappajärven, Perhon, Soinin,
Vetelin ja Vimpelin kunnilta sekä Alajärven kaupungilta. Lopullinen selvitysalue määritellään kuntien antamien lausuntojen jälkeen.
Erityinen kuntajakoselvitys toteutettaisiin 15.9.2015–31.1.2016 välisenä aikana, joka
mahdollistaisi sen, että selvityksessä mukana olevat kunnat tai osa kunnista voisivat
yhdistyä tarvittaessa jo vuoden 2017 alusta lukien.
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa erityisen kuntajakoselvityksen asettamisen lisäksi lausuntoa kuntajakoselvittäjästä, johon valtiovarainministeriö esittää HT Eero
Laesterää.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle
kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta liitteenä olevan lausunnon, liite n:o 1.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EVIJÄRVEN KESKUSTAN KEHITTÄMISHANKE JA KUNTALAISET KUNTOONHANKE
Khall § 118
15.6.2015 Valmistelija: hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Evijärven Yrittäjät ry. on lähestynyt Evijärven kuntaa hankerahoitusten puitteissa.
Hankkeita on kaksi, Keskustan kehittämishanke ja Evijärven urheilijoiden ”Kuntalaiset
kuntoon”-hanke. Hankkeet käynnistettäneen samanaikaisesti syksyllä 2015, kun hankerahoituspäätös saadaan Aisaparilta ja ELY-keskukselta. Jos hankerahoitus myönnetään täysimääräisenä hankkeet kestävät 1.6.2017 saakka. Aisaparin leaderrahoitusta hankkeisiin saataneen 90 % ja 10 % rahoituksesta koostuu talkootyöstä
sekä Evijärven yrittäjien rahoituksesta. Liitteinä nro 1. ja 2. hankehakemukset.
Keskustan kehittämishankkeen tavoitteena on Evijärven keskusta-alueen kehittäminen ja markkinointi siten, että ihmiset löytävät palvelut entistä paremmin. Keinoina
ovat kohdennettu mainonta, opasteiden kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen.
Toiseksi hankkeessa kehitetään uusia yritysideoita ja etsitään uusia yrittäjiä keskustaan. Rahoitusta hankkeeseen Evijärven Yrittäjät ry. hakee 100.000 euroa, josta
omarahoitusosuus on 10.000 euroa.
Kuntalaiset kuntoon -hankkeen tavoitteena on kuntalaisten liikunnan lisääminen, uusia liikuntamuotoja tarjoamalla ja järjestämällä jokavuotisiksi juurrutettavia liikuntatapahtumia. Hanke on suuruudeltaan 100.000 euroa, josta omarahoitusosuus on myös
10.000 euroa.
Kahdelle hankkeelle haetaan yhteinen projektipäällikkö, joka vastaa hankkeiden etenemisestä ja toteutuksesta hankkeiden ohjausryhmien johdolla.
Evijärven Yrittäjät ry pyytää Evijärven kunnalta päätöstä hankkeiden alkurahoitukseen kunkin hankkeen osalta 60.000 euroa, yhteensä 120.000 euroa. 2016 tammikuussa ELY-keskuksesta haetaan ensimmäinen maksatushakemus, jonka jälkeen
Evijärven kunnalle palautetaan alkurahoitusosuus (120.000 euroa) takaisin. Kunnalle
aiheutuvat kustannukset olisivat korkokulut hankkeiden alkamisesta 2016 vuoden alkuun.
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu hankkeiden alkurahoitukseen
pyydetyillä summalla (120.000 euroa). Osallistumisen ehtona on, että ELY-keskus
myöntää hankerahoituksen täysimääräisenä. Kunta edellyttää myös, että sijoitettu alkurahoitussumma maksetaan takaisin täysimääräisenä ja kunnan osuudeksi jäävät
ainoastaan korkokulut.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Noora Kangastupa, Markus Kattilakoski ja Terhi Kultalahti poistuivat yhteisöjääveinä.
Puheenjohtajana toimi Ilmari Sulkakoski.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Khall § 153
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Evijärven Yrittäjät ry. hakee kuntarahoitusosuutta Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen
toteuttamiseen. Hanke on kunnan keskusta-alueen kehittämishanke, johon Aisapari
vaatii ylimääräisen kuntarahan kehittämisyhdistykselle maksettavan yleisen rahoituksen lisäksi.
Kuntalaiset kuntoon-hankkeeseen ei vaadita kunnalta lisäosuutta.
Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen budjetti on kokonaisuudessaan 100.000 €. Siitä julkisen tuen osuus on 90 % eli 90.000 €, yksityinen rahoitus 10.000 €.
Julkinen rahoitus jakaantuu seuraavasti:
EU
37.800,- 42 %
Valtio
21.700,- 24,1 %
Aisapari ry
18.000,- 20 %
Muu julkinen/kunta
12.500,- 13,9 % (=kunnalta haettava lisäosuus)
ELY-keskuksen päätös hankkeesta tullee lokakuussa 2015.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen kustannuksiin 13,9 % lisäosuudella, kuitenkin korkeintaan
12.500 eurolla, mikäli hanke toteutuu.
Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan Elinvoimainen Evijärvi hankkeen ohjausryhmään.

Niina Alatalo ehdotti, että kunnanhallitus nimeää edustajakseen Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen ohjausryhmään kunnaninsinöörin ja varalle Petteri Laukkosen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti osallistua Elinvoimainen Evijärvi hankkeen kustannuksiin vt. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Kunnanhallitus nimesi edustajakseen Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen ohjausryhmään kunnaninsinöörin ja varalle Petteri Laukkosen.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN
TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016–2018
Khall § 154
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka liitteenä olevan lausunnon on valmistellut Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola.
Perussopimuksen 13 §:n mukaan Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää
kunnilta esityksiä 11.9.2015 mennessä kuntayhtymän taloussuunnitelmaan toimintansa kehittämiseksi vuosina 2016–2018.
Eskoo järjesti 27.5.2015 jäsenkuntien edustajille kehittämistä koskevan seminaarin,
jonka ryhmätöiden aineisto on myös osana kuntien lausuntoa vuosien 2016-2018 talousarviota ja kuntayhtymäsuunnitelmaa laadittaessa. Kooste on nähtävillä kokouksessa, samoin Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös 2014 sekä Palvelutuotteet 2015.
Valtioneuvoston 8.11.2012 tekemää periaatepäätöstä kehitysvammaisten henkilöiden
yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamiseksi vuoteen 2020 on asetettu seuraamaan ”Kehas”-seurantatyöryhmä. Eskoon alueella on asumisen alueellinen suunnittelutyöryhmä. Työryhmässä on päätetty päivittää 5.6.2014 valmistunutta Katja Valkaman koostamaa kolmatta alueellista suunnitelmaa niin, että se toimitetaan STM:lle
15.9 mennessä.
Lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia uuden sosiaalihuoltolain astuttua voimaan 1.4.2015 ja laki vammaisten henkilöiden erityispalveluista on lausunnolla. Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla on oltava oma työntekijä
vastaamassa palvelutarpeiden kartoituksesta ja asiakassuunnitelman laadinnasta.
Eskoon kuntayhtymän valtuusto on 17.4.2015 kokouksessaan tarkistanut strategiaansa ja visiota vuoteen 2025. Vision mukaan ”Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksella
on tunnustettu rooli yksilöllisen elämän tukijana ja erityispalvelujen tuottajana”. Uutena strategiassa on alueellisen tuki- ja osaamiskeskuksen muodostuminen, jota kautta
saadaan turvattua riittävä asiantuntemus vammaisen henkilön erityispalveluiden tueksi. Strategian mukaisesti kuntayhtymän valtuustolle tullaan marraskuussa esittelemään uusi kiinteistö- ja toimitilastrategia, jonka tavoitteena on saada nykyinen Eskoon palvelukeskuksen alue asemakaavoituksen avulla osaksi Seinäjoen kaupungin
asutusta. Kiinteistö- ja toimitilastrategia sisältää purettavia ja rakennettavia kiinteistöjä.
Lausuntopyynnössä todetaan, että ”Suoritteiden hinnat ovat useana vuonna olleet
edellisten vuosien tasolla. Nyt niitä ei kyetä pitämään samalla tasolla vaan suoritehintoihin kohdistuu 1,3 %:n nousupaine.” Kuntayhtymän suurimmaksi menoeräksi mainitaan henkilöstökulut (n. 82 %), joiden suhde tuotettuun suoritteeseen nähden on vaativan asumis- ja laitoshoidon osalta kasvanut aikaisemmasta. Vammaispalveluihin on
tulossa uusia palvelutuotteita kaksi, asumiseen autismikirjon henkilöille ja laitoshoitoon Lastentalon valmistuessa. Asiantuntijapalveluihin ei tule olennaisia muutoksia.
Liitteenä nro 2 on kuntakohtainen suoritearvio vuodelle 2016 Evijärven osalta.
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Aika 31.8.2015

Sivu 243

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on laatinut lausunnon Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä. Lausunto on liitteenä nro 3.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se yhtyy liitteenä nro 3 olevaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen laatimaan lausuntoon.
Lisäksi kunnanhallitus haluaa painottaa seuraavia asioita:
-

Eskoon kuntayhtymän tulee edelleen aktiivisesti kehittää ja tiivistää yhteistyötään
jäsenkuntien ja alueella toimivien muiden kuntayhtymien kanssa.
Eskoon kuntayhtymän tulee edelleen suunnata toimintansa kehittämistä nimenomaan erityisosaamista vaativien asiakkaiden palveluihin.
Eskoon kuntayhtymän tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että palveluiden
kustannukset pysyvät hallinnassa palvelurakenteiden muutosvaiheessa huomioon ottaen jäsenkuntien haasteellinen taloudellinen tilanne.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUSUNNON ANTAMINEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE
TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
Khall § 155
31.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan
muutoksia, toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan, kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta.
ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston
määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Palvelujen riittävyyden osalta
pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen
henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Lisäksi pyydetään tietoa siitä kuinka monella
henkilöllä on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan
viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään tiedot saatujen tarjousten lukumäärästä. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua
koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana.
Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan.
Vuonna 2015 Evijärvellä on seitsemän taksilupaa, joista yksi esteetön.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että yhteensä seitsemän taksilupaa, joista yksi on esteetön, on varsin riittävä määrä kunnan taksipalvelujen tarpeeseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KAHDEN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUHAVAN TERVEYSASEMAN SUUNNITTELUTOIMIKUNTAAN
Khall § 156
31.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Kauhavan terveysaseman suunnittelutoimikunta on kokouksessaan 17.8.2015 asia 6
päättänyt pyytää Evijärven ja Lappajärven kuntia sekä kuntayhtymä Kaksineuvoista
nimeämään terveyskeskuksen suunnittelutoimikuntaan edustajansa. Toimikunnan
seuraava kokous on 7.9.2015.
Hallintosäännön § 29 mukaan kuntien välinen yhteistyö ja muu alueellinen yhteistyö
kuuluu kunnanhallituksen tehtäväalueeseen.
Vt. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää Kauhavan terveysaseman suunnittelutoimikuntaan edustajikseen kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VALTUUSTON 17.8.2015 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall § 157
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 17.8.2015 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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11 § VALTUUTETTU MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE MUUTTAA
HALLITUKSEN KESKUSTELUKÄYTÄNTÖÄ
Khall § 11
13.1.2014

Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 16.12.2013 valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan,
että kunnanhallituksen jäsenille vartaan oikeus ja mahdollisuus tuoda esille tärkeiksi
katsomiaan asioita kunnanhallituksen kokouksessa eikä vasta kokouksen jälkeen.
Aloite on liitteenä no 3.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen nykykäytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenet voivat vapaasti kokouksen päätyttyä ottaa
esille mielestään tärkeitä tai mielenkiintoisia asioita. Selkeä enemmistö hallituksen jäsenistä pitää käytäntöä hyvänä ja toimivana. Hallituksen jäsenellä on myös mahdollisuus tuoda asiansa esille ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus voi
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö § 23). Näin ollen hallitus ei muuta hallintosääntöä eikä hallituksen työjärjestystä.

Ilmari Sulkakoski ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus jatkaa ainakin vuodesta 2004 alkanutta käytäntöä, jossa kunnanhallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tuoda esille tärkeäksi katsomiaan asioita kokouksen aikana eikä kokouksen päättämisen jälkeen.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä
_______
Khall § 158
31.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Valtuutettu Markus Kattilakoski esittää 22.6.2015 tekemässään valtuustoaloitteessaan, että kunnanhallitus muuttaa välittömästi kokouskäytäntöään hallinto- ja kuntalain mukaiseksi. Kattilakoski esittää, että hallituksen jäsenellä tulisi kokouksen aikana
olla oikeus ottaa esille mielestään tärkeitä asioita tai selvityspyyntöjä.
Valtuustoaloite on liitteenä nro 4.
Kuntalaki säätää valtuuston kokouksista, muiden toimielinten kokouksista annetaan
tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.
Kuntalain 62 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, joka sisältää järjestäytymistiedot, asian käsittelytiedot ja laillisuustiedot. Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja, varmentaa pöytäkirjanpitäjä ja siinä on oltava
merkintä pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä.
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Hallintolain mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä.
Kunnanhallituksessa on jo pitkään ollut käytäntönä, että kokouksen päättämisen jälkeen voidaan keskustella asioista, jotka ovat tulossa hallituksen käsittelyyn myöhemmin. Näin on mm. pyritty ottamaan kunnanhallituksen jäsenet jo hyvissä ajoin
asian valmisteluun mukaan. Käytäntö on ollut yleisesti hallituksen keskuudessa hyväksytty tapa. Käytännöllä on myös se merkitys, että pöytäkirjanpitäjä voi kokouksen
päättämisen jälkeen tehdä pöytäkirjan valmiiksi heti ja pöytäkirjantarkastajat tarkastaa sen.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen kokouskäytäntö on kuntalain ja hallintolain mukaista. Kunnanhallitus ei myöskään ole toiminut vastoin hallintosäännön ohjeita ja näin ollen kunnanhallituksella ei ole tarvetta sen
vuoksi muuttaa kokouskäytäntöään.
Kokouskäytäntö on toimielimen sisäisen asia ja halutessaan kunnanhallitus voi sopia
uudenlaisesta menettelytavasta. Kunnanhallitus kuitenkin toteaa, että meillä on käytössä päätöspöytäkirja, jossa ei kirjata keskusteluja oli ne sitten kokouksen aikana
käytyjä tai kokouksen päätyttyä käytyjä keskusteluja.

Keskustelun kuluessa kunnanhallitus totesi lisäksi, että kokeillaan kokouskäytäntöä,
missä kokous pidetään auki myös varsinaisten kokousasioiden käsittelyn päättymisen
jälkeisen keskustelun ajan. Pöytäkirja voidaan tarkastaa edelleen heti kokouksen jälkeen tai kokousta seuraavana päivänä. Pöytäkirjan tarkastaa kukin kunnanhallituksen
jäsen vuorollaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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10 § VALTUUTETTU MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE MUUTOKSEN
HAKEMISEKSI VEROTUSPÄÄTÖKSEEN
Khall § 10
13.1.2014

Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 16.12.2013 valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan
kunnanhallituksen ryhtyvän välittömästi ajamaan veropäätöksen muutosta
29.10.2013 lähtien vuosilomalla olevan kunnanjohtaja Seija Teittisen kotikunnan
muuttamiseksi Evijärvelle. Aloitteessa on myös kysymys” onko kunnanhallitus hakenut muutosta veropäätökseen ja jos ei ole, niin miksi?”. Aloite on liitteenä no 2.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Seija Teittisellä ei ole vuokraasuntoa eikä omistusasuntoa Evijärvellä. Kunnanhallituksen mielestä kansalaisilla on
oikeus päättää, pitävätkö asuinpaikkanaan kuntaa, jossa omistavat asuntonsa vai ei.
Kunnanhallitus ei tule käyttämään viranhaltijoiden työaikaa eikä lakitoimistopalveluita
hakeakseen kotikunnan muutospäätöstä.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi toimiin virheelliseen kotikuntaan maksettujen verorahojen palauttamiseksi Evijärvelle viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin ja kotikuntalain 2. §:ään.
Ilmari Sulkakoski ja Susanna Välikangas kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä.
______
Khall § 159
31.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 22.6.2015 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että
kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin evijärveläisten rahojen palauttamiseksi Mikkelistä. Kattilakoski esitti tyytymättömyytensä kunnanhallituksen vastaukseen aiempaan
aloitteeseensa liittyen.
Valtuustoaloite on liitteenä nro 5.
Kotikuntalain 2 §:n (201/1994) mukaan henkilön kotikunta on yleensä se kunta, jossa
hän asuu. Jos hänellä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa,
toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja
johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys.
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Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnasta ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa
on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisen, perhesuhteiden, toimeentulon ja muiden vastaavien seikkojen johdosta.
Verovelvollisen omalla käsityksellä oikeasta kotikunnasta on kotikuntalaiksi annetun
hallituksen esityksen perustelujen (HE 104/1993 vp) mukaan merkitystä silloin, kun
henkilöllä on useita asuntoja. Henkilön oma käsitys ei ole kuitenkaan ainoa ratkaiseva tekijä. Oman käsityksen lisäksi edellytetään, että verovelvollisella on muukin kiinteä yhteys tähän kuntaan kuin yksi hänen asunnoistaan. Tällainen yhteys voi olla
esimerkiksi perhe tai työpaikka.
Kotikuntalain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan maistraatin väestötietojärjestelmää varten tekemä ratkaisu henkilön kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta
ei sido oikeudellisesti muiden hallinnonalojen viranomaisia. Henkilön kotikunta on siis
mahdollista ratkaista kullakin hallinnonalalla soveltaen itsenäisesti kotikuntalakia.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle on jätetty oikaisupyyntö vuoden 2012 ja 2013 veropäätökseen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on 21.8.2015 ilmoittanut siirtäneensä oikaisupyynnön Verohallinnolle käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee asian.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 30.6.2015
Khall § 160
31.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. –
30.6.2015. Raportti lähetetään esityslistan mukana, liite nro 6.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. – 30.6.2015.
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 § 161
24.8.2015 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:
Tekninen lautakunta 25.8.2015
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Vt. kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 41
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 271, 283, 284
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 153, 156
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 § 162
24.8.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 10.8.2015.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 25.8.2015.
Monialainen yhteispalvelu- TYP johtoryhmän muistio 13.8.2015.
Lappajärven kunta, ote valtuuston pöytäkirjasta 15.6.2015 § 12.
Lappajärven kunta, ote valtuuston pöytäkirjasta 15.6.2015 § 23.
Kuntaliiton yleiskirje 15.6.2015, 11/2015: Tilaajavastuulaki ja laki lähetetyistä työntekijöistä muuttuvat 1.9.2015.
7. Kuntaliiton yleiskirje 12.8.2015, 12/2015: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista.
8. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 11.8.2015.
9. Vaasan hallinto-oikeus 21.8.2015, diaarinumero: 01682/13/2299.
10. Kuntaliitto 12.8.2015 Yleiskirje 12/2015: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista.
11. Keva 17.8.2015: Tarkastuskertomus
12. Kirje luvattoman rakennuksen poistamiseen liittyen 14.8.2015.
13. Valtioneuvoston kanslia 11.8.2015: Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri!

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS N:O 15/0343/1
Khall. § 163
31.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Markus Kattilakoski ym. ovat tehneet kunnallisvalituksen kunnanhallituksen päätöksistä 19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 § 195. Päätökset koskivat lakimiehen palkkaamista
valmistelemaan tutkintapyyntöä Evileaks-sivustolla ja julkisissa tiedotusvälineissä olleiden kirjoitusten johdosta sekä asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään n:o 15/0343/1 kunnanhallituksen päätökset 19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 § 195 koska kunnanhallitus on ylittänyt asiasta
päättäessään toimivaltansa. Muista esitetyistä valitusperusteista hallinto-oikeus ei
katso tarpeelliseksi lausua.
Perusteluna hallinto-oikeus toteaa, että ”työturvallisuuslain soveltaminen rajautuu siten, että vain työpaikalla ilmenevät tai sieltä lähtöisin olevat henkilöturvallisuuden
vaarat ovat sääntelyn piirissä. Hallinto-oikeus katsoo, että lehdissä ja internetissä julkaistut kriittisetkään kirjoitukset eivät siten aiheuta kunnalle velvollisuutta toimia asiassa esitetyn tavoin”. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan ”mikäli julkinen arvostelu sisältää virheellisiä väittämiä tai on muuten kohtuutonta, voi kyse olla rikoslaissa
rangaistavaksi säädetystä teosta.” Tällöin on kyse asianomistajarikoksesta ja henkilön on itse tehtävä asiasta rikosilmoitus ja kannettava myös taloudellinen vastuu.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että:
1. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on merkitty tiedoksi kunnanhallituksen kokouksessa 10.8.2015,
2. ko. päätökset on aikanaan jo toimeenpantu ja asiat edenneet,
3. kunta ei ole maksanut asianomistajarikokseen liittyviä lakimieskuluja, vaan kunnanhallituksen näkemyksen mukaan työturvallisuusasiaan liittyvät kulut, tämä näkyy myös laskukopiosta ja
4. mahdollinen takaisinperintä on tilintarkastajan toimivaltaan kuuluva asia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Juha Alkio ilmoitti poistuvansa kokouksesta asian käsittelyn alkaessa. Petteri Laukkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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65§ YHDYSVESIJOHDON RAKENTAMINEN KIRSILÄSTÄ HAAPAJÄRVENKYLÄÄN
Tekla
25.8.2015

Valmistelija Tuomo Saari, kunnaninsinööri
Syysaikaan Haapajärvenkylässä esiintyy ongelmia talousveden jakelussa. Ongelmat
ilmenevät tilanteissa, joissa veden kulutus kasvaa hetkellisesti suureksi. Tämä asia
ilmenee veden paineen suurena vaihteluna ja heikkenemisenä.
Veden paineen heikkeneminen aiheuttaa jonkin verran ongelmia omakotitalouksissa.
Suurempi haitta painevaihteluista esiintyy turkistarhoilla. Painevaihtelun vuoksi turkiseläinten juottolaitteissa esiintyy runsaita vuotoja ja jopa veden riittämättömyyttä.
Ongelmat johtuvat runkovesilinjan liian pienestä dimensiosta, jolloin putkiston vesipaine laskee liian alhaiseksi.
Haapajärven kylään on viime vuosien aikana muodostunut erittäin suuria ja merkittäviä turkistarhoja. Turkistarhoilla vedenkulutus kasvaa loppukesän ja syksyn aikana
merkittävästi.
Mikäli vedensaanti turkistarhoilla vaikeutuu, voi siitä aiheutua taloudellisia menetyksiä
turkistarhaajille.
Haapajärven kylän veden jakeluongelmia on Evijärvellä tutkinut ja selvittänyt Kimmo
Halminen. Halmisen ohjeistuksen mukaan vedenjakelun ongelmat saataisiin ratkaistua rakentamalla uusi yhdysvesijohto Kirsilään tulevasta runkolinjasta Haapajärven
kylään. Tällöin veden jakelun runkolinja saataisiin muodostamaan rengas ja Haapajärven kylään tulisi vesi kahdesta suunnasta. Lisäksi vesijohdon dimensio kasvaisi ja
painevaihtelu tasaantuisi.
Investoinnin alustavat arvioit kustannuksista olisivat noin 100.000 €.
Talousarvion investointiosassa ei ole varauduttu uuden yhdysvesijohdon rakentamiseen Haapajärven kylään.
Talousarvion investointiosassa on varattu rahaa osakehuoneiston ostamiseen rakennettavasta rivitalosta. Rivitalo ei kuitenkaan valmistu vuoden 2015 aikana, joten kyseinen investointi jää toteutumatta.
Talousarvion investointiosan muutoksista vastaa kunnan valtuusto.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että talousarvion 2015 investointiosassa osakehuoneiston ostoon varattuja rahoja ei
käytetä osakehuoneiston ostoon, vaan valtuusto muuttaisi investointiosaa siten, että
osakehuoneiston ostoon varatut rahat käytettäisiin yhdysvesijohdon rakentamiseen
Evijärven Kirsilästä Haapajärvenkylään.
Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
yhdysvesilinjan suunnittelu käynnistetään ja yhdysvesilinjan rakentamisesta pyydetään tarjoukset.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
Khall § 164
31.8.2015 Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisenlautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Tuomo Saari, kunnaninsinööri, puh. 044 7699 550 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: 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 153, 156

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: 153,

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

156

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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EVIJÄRVEN KUNTA
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Aika 31.8.2015
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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
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.
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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