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TEOLLISUUSHALLIN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMISEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 188
9.11.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Kunta on vuokrannut 4.6.2014 päivätyllä sopimuksella teollisuushallin Järvi-Z Oy:lle
osoitteesta Kärritie 1. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokrasopimuksessa
molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokrasuhteen alkaessa arvonlisäveroton vuokra oli 680 €/kk.
Järvi-Z on irtisanonut teollisuushallin vuokrasopimuksen sähköpostitse 2.11.2015.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Järvi-Z Oy:n tekemän 4.6.2014
päivätyn vuokrasopimuksen irtisanomisen alkaen 30.11.2015.
Lisäksi kunnanhallitus päättää, että sopimuksessa mainittua kolmen kuukauden irtisanomisaikaa ei noudateta vaan sopimus päätetään 30.11.2015.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-7699 550 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TEOLLISUUSHALLIN VUOKRAAMINEN FORETEC OY:LLE
Khall § 189
9.11.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Foretec Oy on lähettänyt 29.10.2015 päivätyn kirjallisen vuokraustarjouksen mahdollisesti tyhjenevästä teollisuushallista osoitteessa Kärritie 1.
Foretec Oy:n tuotelaajennuksen johdosta yritys tarvitsee lisää tuotantotilaa nykyisten
toimitilojen riittämättömyyden vuoksi. Toiminnan laajentuessa yritys voisi luoda lisää
työpaikkoja Evijärvelle.
Foretec Oy esittää mahdollisimman pitkää vuokrasopimusta kyseisestä teollisuushallista.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Foretec Oy:lle kunnan
omistaman teollisuushallin osoitteessa Kärritie 1.12.2015 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Foretec Oy:n kanssa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044-7699 550 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2016
Khall § 190
9.11.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kuntalain 66 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden
verojen perusteista. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla,
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Veroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle
viimeistään marraskuun 17. päivänä.
Evijärven käyttötalouden menoissa on pientä nousupainetta ja tulot pienenevät niin
Kuntaliiton tekemän verotuloennusteen kuin valtionosuuksien osalta vuonna 2016.
Talousarvioluonnos on alijäämäinen 710.000 euroa. Menoja ja tuloja täytyy tasapainottaa.
Taloussuunnitelma vuodelle 2016 ja vuodelle 2017 on tasapainotettu 0-tulokseen verotuloilla. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2016 on arvioitu verotuloja kertyvän kaikkiaan 9,918 miljoonaa euroa. Verotuloennuste ensi vuodelle arvioi nykyisillä veroprosenteilla verotuloja kertyvän 8,528 miljoonaa euroa. Verotulojen on arvioitu tippuvan
veroennusteen mukaan ensi vuonna 3,9 prosenttia. Taloussuunnitelman ja veroennusteen välinen ero johtuu kunnallisverokertymästä, sillä taloussuunnitelmaan arvioidut kiinteistö- ja yhteisöverot täyttyvät ennusteen mukaan ensi vuonna. Taloussuunnitelmassa ja veroennusteessa on 1,39 miljoonan euron ero. Kunnallisverotuloilla katettuna kyseisen eron kiinnikurominen vaatisi lähes viiden prosenttiyksikön veronkorotuksen.
Vuoden 2017 osalta verotuloennusteen ja taloussuunnitelman välinen ero edelleen
kasvaa. Vuodelle 2017 on taloussuunnitelmaan on kirjattu veroeuroja 10,524 miljoonaa euroa, kun veroennuste arvioi verotuloja kertyvän 8,761 miljoonaa euroa. Eroa
taloussuunnitelman ja ennusteen välillä on siis jo 1,76 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osalta ero on yli kaksi miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan taloussuunnitelmaan
arvioidut kiinteistöverot ja yhteisöverot kertyvät hieman yli taloussuunnitelmassa arvioidun.
Talousarvioluonnoksen tasapainottamiseksi menoja täytyy karsia ja tuloja lisätä.
Kunnallisverojen osalta yhden veroprosentin korotus lisää kunnan maksuunpantavia
veroja noin 360.000 euroa, ½ veroprosentin korotus noin 180.000 euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 90.000 euroa.
Ehdotuksen mukaan kunnallisveroja nostetaan 0,5 prosenttiyksikköä ja kiinteistöverot
pidetään entisellään vuoden 2015 tasolla. 0,5 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon tuo kunnalle lisätuloja ensi vuonna noin 150.000 euroa, osa korotuksen vaikutuksista tilitetään kunnalle myöhemmin.
Talousarviovalmistelun jatkovalmistelussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset että
menojen karsiminen niin, että saadaan aikaan tasapainoinen talousarvio vuodelle
2016. Maksut ja taksat tarkistetaan talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti lakien ja
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asetusten sallimissa rajoissa. Näillä tarkistuksilla saadaan lisätuloja kunnan kassaan.
Rahoitustuottojen osalta on mahdollista saada enemmän tuloja kuin taloussuunnitelmaan on arvioitu, kun Hanhikosken voimalaitoksen myynnistä saadut rahat sijoitetaan kannattavasti.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrittelee vuoden 2016 veroprosentit seuraavasti:
1. Kunnallisveroprosentti
22,00 %.
2. Kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00 %
- vakituinen asuinrakennus
0,65 %
- muu asuinrakennus
1,15 %
- yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
Ilmari Sulkakoski ehdotti Jari Anttikosken ja Marja-Leena Kultalahden kannattamana
kunnallisveroprosentin pitämistä entisellään (21,50 %).
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Ilmari Sulkakosken ehdotusta,
äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Kattilakoski) ja 8 EIääntä (Alatalo, Anttikoski, Kangastupa, Kultalahti, Kuusela, Sulkakoski, Vesala, Kultalahti). Puheenjohtaja totesi, että Ilmari Sulkakosken ehdotus on äänestyksen jälkeen
äänin 1-8 tullut kunnanhallituksen ehdotukseksi valtuustolle.
Päätös: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunnan kunnallisveroprosentti pidetään entisellään 21,50 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit hyväksyttiin
kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET EVIJÄRVEN KUNNASSA
Khall § 191
9.11.2015 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Varallisuuden hoidon ja sijoittamistoiminnan on perustuttava
kuntalakiin ja palveltava sen tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi valtuusto päättää kunnassa talouden ja rahoituksen osalta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta,
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista.
Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimialaan liittyvää sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Lisäksi kunnalla voi olla toimeksiantona sijoitettavia lahjoitusrahavaroja. Toimialasijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia, joilla edistetään kunnan tehtäviin
kuuluvia päämääriä kuten palvelutuotannon järjestämistä, elinkeinorakenteen muutosta tai työllisyyden turvaamista alueella.
Kassavaroilla tarkoitetaan maksuliikennevaroja ja kassaylijäämää. Maksuliikennevaroja ovat rahalaitosten käyttötileillä olevat varat sekä käteisvarat. Kassaylijäämää
ovat rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset, jotka eivät määrittelyhetkellä ole sidottu
maksuliikenteen ylläpitoon. Lahjoitusrahavarat ovat rahoitusarvopapereita, rahaa tai
pankkisaamisia.
Kuntaliiton ohjeen mukaan valtuuston on päätettävä sijoitustoiminnan perusteista siten, että sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti kannattavaa ja sijoittamisessa noudatetaan suunnitelmallisuutta. Sijoitustoiminnan lähtökohtina tulee
huomioida kunnan maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen, kunnan maksuvalmius tulee varmistaa. Sijoittamisen tulee perustua hallittuihin riskeihin. Sijoitustoimintaan liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Kassavarojen sijoituskohteet ja -palvelut on kilpailutettava silloin, kun siihen käytännössä
on mahdollisuus.
Sijoitustoiminnan perusteissa määritellään sijoittamisen perusteet kassavarojen sekä
toimialasijoittamisen osalta. Mahdollisista lahjoitusvarojen sijoittamisista päätetään
erikseen. Valtuusto ottaa sijoitustoiminnan perusteissa kantaa sovellettaviin yleisiin
sijoitusperiaatteisiin, käytettäviin sijoitusvälineisiin, sijoitusten hajauttamiseen sekä
toimivallan siirtoon ja raportointiin.
Valmisteilla oleva Evijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet jaetaan sähköpostilla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus hyväksyi sijoitustoiminnan perusteet ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMEN SATAVUOTISJUHLAVUODEN KOORDINAATIORYHMÄÄN
Khall § 192
9.11.2015 Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen, joka koordinoi ja organisoi valmisteluja. Juhlavuoden teema on Yhdessä, joka viittaa yhdessä tekemiseen, mahdollisimman monen tahon osallistumiseen ja integraatioon.
Maakuntien liitot nimeävät alueellaan koordinaattorin/yhteyshenkilön ja koordinaatioryhmän. Etelä-Pohjanmaan koordinaattoriksi on nimetty kehittämissuunnittelija Tuija Ahola Etelä-Pohjanmaan liitosta. Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää alueen kuntia nimeämään 13.11.2015 mennessä edustajansa koordinaatioryhmään. Jokaisesta kunnasta nimetään yksi jäsen. Työryhmän tavoitteena on koordinoida maakunnan Suomi
100-ohjelmatyötä. Koordinaatiotyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 8.12.2015
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntasalissa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Evijärven kunnan edustajan
Suomen satavuotisjuhlavuoden koordinaatioryhmään.
Ilmari Sulkakoski ehdotti Evijärven kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Teemu Kejosta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja Evijärven kunnan edustajaksi Suomen
satavuotisjuhlavuoden koordinaatioryhmään valittiin kunnanjohtaja Teemu Kejonen.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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TOIMIVALLAN PIDÄTTÄMINEN KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA VUOSINA 2016–2018
Khall § 193
9.11.2015 Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle
1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013.
Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaan kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 38 a §:ssä säädetään. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2016 –
31.12.2018 vireille tulevien hakemusten osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus 18.11.2015 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta pidättää ratkaisuvallan itsellään kunnallisveron ja kiinteistöveron vapauttamisessa vuosina 2016–2018. Päätös ilmoitetaan Verohallinnolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta pidättää ratkaisuvallan itsellään kunnallisveron ja kiinteistöveron vapauttamisessa vuosina 2016–2018. Päätös ilmoitetaan Verohallinnolle.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LASTEN JA NUORTEN SAVUTTOMUUDEN EDISTÄMISEN TOIMENPIDEOHJELMAN
HYVÄKSYMINEN
Siv.ltk 55
9.11.2015

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Alueen kuntien hyvinvointikertomuksissa on asetettu tavoite laatia yhteistyössä kuntien, kuntayhtymän ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimenpideohjelman lasten ja
nuorten savuttomuuden edistämiseksi.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.9.2015
Lasten ja nuorten savuttomuuden edistäminen-toimenpideohjelman toimenpiteineen
ja lähettänyt sen edelleen jäsenkuntien kunnanhallituksille hyväksyttäväksi. Toimenpideohjelma on liitteenä nro 1.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy Lasten ja nuorten
savuttomuuden edistämisen toimenpideohjelman omalta osaltaan ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________

Khall § 194
9.11.2015 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Lasten ja nuorten savuttomuuden edistämisen toimenpideohjelman omalta osaltaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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KUNNANJOHTAJA SEIJA TEITTISEN VEROTUKSEN OIKAISU
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.
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.

Khall § 195
9.11.2015 Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle on jätetty oikaisupyyntö vuoden 2012 ja
2013 veropäätökseen koskien Evijärven kunnassa kunnanjohtajana toiminutta Seija
Teittistä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on 21.8.2015 ilmoittanut siirtäneensä
oikaisupyynnön Verohallinnolle verotuksen oikaisulautakuntaan käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena.
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Seija Teittinen on toimittanut Verohallinnolle 29.9.2015 vastineen Evijärven kunnan
tekemään oikaisupyyntöön. Verohallinto on 6.10. lähettämässään kirjeessä antanut
Evijärven kunnalle mahdollisuuden vastaselityksen antamiseen. Vastaselitys on toimitettava Verohallinnolle 13.11.2015 mennessä. Verotuksen oikaisulautakunta ratkaisee asian käytössä olevien tietojen pohjalta tuon päivämäärän jälkeen. Valmisteltu
kunnan vastaselitys on liitteenä nro 2.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn vastaselityksen ja toimittaa sen edelleen Verohallintoon verotuksen oikaisulautakunnan käsittelyä varten.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MARITA HUHMARSALON OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 19.10.2015 § 176
Khall § 196
9.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Marita Huhmarsalo on jättänyt 15.10.2015 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen päätöstä 5.10.2015 § 176. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Lahdenkylän koulun väistötila-asian pikaista uusintakäsittelyä käsittelyssä tapahtuneiden virheiden vuoksi sekä vaaditaan julkisuudessa väärin ilmoitetut väistön kustannukset
julkisesti korjattavaksi.
Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusettä laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee.
Oikaisuvaatimus liitteenä nro 3.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että tehty oikaisuvaatimus hylätään, sillä päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, hallitus ei ole päätöstä
tehdessään ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa sanotut ”väärin ilmoitetut
väistön kustannukset” on laskettu vuokratilojen osalta toimittajan antamilla neliöhinnoilla. Toimittajat antavat lopulliset hinnat vasta kun aletaan neuvotella vuokratilojen
hankinnasta. Lahdenkylän koulun kaikki oppilaat kulkevat linjavuoroissa lipputaksan
mukaisilla hinnoilla. Lipputaksaan vaikuttaa oppilaan ikä sekä matkan pituus. Kuljetuskustannukset on laskettu nykyisillä lipputaksoilla ja lisätty siihen matkan pitenemisestä aiheutuneet kulut. Laskelmasta puuttuivat palkkamenoissa tuleva säästö, jota
tulee tuntikehyksen pienenemisestä sekä keittiö ja siivoustyöajan vähenemisestä.
Elintarvikekuluja ei ole otettu huomioon, koska se lasketaan oppilasmäärän (sisältää
iltapäivätoiminnan välipalat) mukaan ja oppilasmäärä ei tässä tapauksessa muutu.
Opetusvälineisiin vuosittain varattava määräraha vaihtelee kouluittain ja vuosittain,
koska se lasketaan todellisen tarpeen mukaan, väistö ei näihin kuluihin vaikuta.
Pertti Vesala ehdotti Markus Kattilakosken kannattamana, että tehty oikaisuvaatimus
hyväksytään ja hallituksen päätös 5.10.2015 § 176 kumotaan.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pertti Vesalan ehdotusta, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski,
Kangastupa, Kultalahti, Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski,
Vesala). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on äänestyksen jälkeen
äänin 7-2 tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski ja Pertti Vesala jättivät asiasta eriävän mielipiteen.
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

9.11.2015

314

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

9.11.2015

315

MARKUS KATTILAKOSKEN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 19.10.2015 § 176
Khall § 197
9.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Markus Kattilakoski on jättänyt 31.10.2015 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien
kunnanhallituksen päätöstä 5.10.2015 § 176. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että
kustannuslaskelmavertailut toteutetaan oikeellisesti. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan
päätöksen perustuvan hallintolain (434/2003) 50§:n mukaiseen virheelliseen ja puutteelliseen selvitykseen ja lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan asian saaneen sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Näiden seikkojen
myötä oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallituksen päätös 5.10.2015 §
176 kumotaan. Kattilakosken mukaan sivistyslautakuntaan tai kunnanhallitukseen ei
myöskään tuotu esittelijöiden toimesta riittävästi tietoa erilaisista päätöksentekoon
vaikuttavista vaihtoehdoista ja oikaisuvaatimuksessa myös kyseenalaistetaan tuotetun tiedon oikeellisuus.
Kuntalain 89 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuusettä laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsittelee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus koskee.
Oikaisuvaatimus liitteenä nro 4.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että tehty oikaisuvaatimus hylätään, sillä päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, hallitus ei ole päätöstä
tehdessään ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että koska Lahdenkylän koulun oppilaista ja henkilökunnasta osa oli oireillut sisäilmaongelman vuoksi, otettiin talvella 2015 ilmanäytteitä,
jotka olivat suositusten mukaiset. Oireilun vuoksi otettiin näytteet myös rakenteista ja
ne antoivat vahvan viitteen vauriosta. Tämän jälkeen päädyttiin teettämään koko rakennukseen kuntokartoitus. Kartoituksen teki Inspecta Oy.
Kuntokartoituksen tutkimusraportti on päivätty 17.7.2015. Raportin mukaan rakennuksessa on mikrobivaurioituneita rakenteista. Tutkimustuloksista pyydettiin terveystarkastajan ja johtavan työterveyslääkärin lausunto. Lausunto saatiin 25.8.2015 ja
sen mukaan tiloissa työskentely aiheuttaa merkittävästi kohonneen terveyshaittojen
riskin ja tilojen käytöstä tulee luopua vuodenvaihteeseen mennessä.
Huoltajille ja koulun henkilökunnalle järjestettiin asiasta tiedotustilaisuus 26.8.2015.
Huoltajat saivat esittää omia näkemyksiään ja vaihtoehtoja väistötilasta. Huoltajilta tuli myös tilaisuuden jälkeen yhteydenottoja ja ehdotuksia.
Kuulemistilaisuus väistövaihtoehdoista järjestettiin 14.9.2015. Kuulemistilaisuudessa
esitettiin kaikki esille nousseet väistövaihtoehdot, joista tarkemmin päätettiin selvittää
siirtorakennukset, Teijo-Talot tms nykyisen koulun alueella, Kirkonkylän koulu + siirtorakennukset ja Särkikylän koulu.
Oppilaiden kuuleminen on tapahtunut siten, että jokainen opettaja kertoi asiasta luokassaan tiedotustilaisuutta seuraavana päivänä, 27.8., ja heidän kanssaan käytiin lä_________________________________________________________________________________________________________
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pi eri vaihtoehtoja. Oppilaat saivat kertoa omia mielipiteitään väistöä koskien. Oppilaiden mielestä tärkeintä väistössä on se, että kaverit tulevat samaan kouluun.
Markus Kattilakoski poistui osallisuusjäävinä asian käsittelyn ajaksi.
Pertti Vesala ehdotti, että Markus Kattilakosken oikaisuvaatimus hyväksytään ja koska esitystä ei kannatettu, se raukesi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Pertti Vesala jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAHDENKYLÄN KOULUN VÄISTÖTILA
Khall § 198
9.11.2015 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Sivistyslautakunta on käsitellyt Lahdenkylän koulun väistöasiaa 22.9.2015 § 39 ja
kunnanhallitus 5.10.2015 § 176. Käsitellessään asiaa sivistyslautakunnalla ja kunnanhallituksella oli käytettävissään laskelmat, joissa oli mukana Kirkonkylän koulun
esiopetustilat, koska sivistyslautakunnalle esitetyssä alkuperäisessä päätösehdotuksessa oli mukana myös Kirkonkylän koulun esiopetustilojen ratkaiseminen.
Nämä tilat eivät sisältyneet sivistyslautakunnan päätökseen ja näin ollen kunnanhallituksen käsittelyssä olleet laskelmat eivät ole oikeassa suhteessa.
Kunnanhallitukselle toimitetaan liite väistövaihtoehtojen tarkistetuista kustannuksista.
Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja ehdotti,
että Lahdenkylän väistö toteutetaan Särkikylään. Sivistyslautakunta seuraa väistön
toteutumista lain ja asetusten mukaisesti sekä väistöstä aiheutuvia kustannuksia.
Ilmari Sulkakoski ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat ehdotusta.
Pertti Vesala ehdotti, että väistö toteutetaan Särkikylään vain kevääksi 2016, siten,
että koulutyö voi jatkua syksyllä 2016 Lahdenkylässä.
Markus Kattilakoski kannatti Pertti Vesalan ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan
ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pertti Vesalan ehdotusta, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Alatalo, Anttikoski,
Kultalahti, Kuusela, Sulkakoski, Kultalahti) ja 3 EI-ääntä (Kangastupa, Kattilakoski,
Vesala). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on äänestyksen jälkeen
äänin 7-2 tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski ja Pertti Vesala jättivät asiasta eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 199
9.11.2015 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:

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §:t
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 204, 210, 215, 219
Kirjastonhoitaja:
Päätökset §:t 35
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Kunnanhallitus merkitsi päätökset tiedoksi.
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ILMOITUSASIAT
Khall § 200
19.10.2015 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1.
2.
3.
4.

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirjat 21.9.2015 ja 19.10.2015
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirjat 25.8.2015 ja 29.9.2015
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 29.9.2015
Kuntatyönantajien yleiskirje koskien yleistä virka- ja työehtosopimusta 2014-2016
(KVTES 2014-2016) koskevan virka – ja työehtosopimuksen palkantarkistukset
1.2.2016 sekä työsuojeluvaltuutetun korvaus
5. Evijärven löytöeläinkulut 16.10.2014 – 15.10.2015
6. Valtiokonttorin päätös, lopputilitys sekä pesänhoitajan lasku koskien Evijärven
kunnalle luovutettavaa kuolinpesää
7. Viranhaltijapäätös koskien joukkoliikennehankkeeseen osallistumista/Lappajärven
kunta, kunnanjohtaja 30.9.2015
8. Ote Kauhavan kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 26.10.2015 § 240 edustajien
nimeäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen palveluverkkotyöryhmään
9. Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl
10. Johtoryhmän muistiot 21.10.2015 ja 29.10.2015
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Kunnanhallitus merkitsi edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi.
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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: 190, 191, 193, 195, 199, 200

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 188, 189, 192, 194, 198

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: 188, 189, 192, 194, 198

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
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

196, 197

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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