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PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KOKOUSAIKA

17.8.2015 klo 19.30 – 19.53

KOKOUSPAIKKA
Kunnanvirasto, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Läsnä
Juha Alkio, pj
x
Niina Alatalo
x
Jari Anttikoski
x
Seppo Haapasuo
Matti Holm
Tarja Jokela
x
Jyrki Järvinen
Markus Kattilakoski
Aapo Kirsilä, I vpj
x
Terhi Kultalahti
x

Läsnä
Erkki Latukka
x
Petteri Laukkonen, II vpj x
Pasi Mäntylä
Mikko Paalanen
Mikko Saarijärvi
x
Karoliina Sulkakoski
x
Ilmari Sulkakoski
x
Matti Sulkakoski
x
Lasse Vertanen saapui klo 19.34
§ 36 käsittelyn aikana
x
Pertti Vesala
Susanna Välikangas
x
Seppo Bergbacka varavalt. x
Keijo Forsbacka varavalt. x
Juha Niemissalo varavalt. x
Mika Pietilä varavalt.
x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Päivi Lappinen, vt. kunnanjohtaja
Marjaana Hinkka, pöytäkirjanpitäjä
Tuomo Saari, kunnaninsinööri

ASIAT
§:t 36 - 42
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Juha Alkio
Marjaana Hinkka
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä 18. päivänä elokuuta 2015

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Evijärven kunnanvirastossa 19. päivänä elokuuta 2015
klo 9 – 15

Marjaana Hinkka
pöytäkirjanpitäjä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 36
17.8.2015

Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään
neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 58 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle 11.8.2015 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 12.8.2015.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 11.8.2015.
Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 14 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja jäsenmääräänsä nähden päätösvaltainen.
Puheenjohtaja luki Juha Konttilan jättämän eropyynnön. Kuntalain 11 § mukaan, jos
valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja
kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Puheenjohtaja totesi, että Matti Sulkakoski on täten valtuuston varsinainen jäsen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 37
17.8.2015

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aapo Kirsilä ja
Matti Sulkakoski
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Matti Sulkakoski.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall § 141
10.8.2015 Valmistelija hallintosihteeri Marjaana Hinkka
Kunnanjohtajan virka on ollut haettavissa 18.6.2015 mennessä. Määräaikana saapui
14 hakemusta ja yksi suostumus: Harri Saarimaa, Pekka Reiman, Heikki Härö, Ville
Valtteri Väyrynen, Pia Harmokivi, Raimo Laaksonen, Mari Takamaa, Hans Olander,
Jari Määttä-Kapman, Maria Ahvenniemi, Mari Välimaa, Teemu Kejonen, Erkki Hirsimäki ja Juha Hotti sekä Antti Perkkalainen (kirjallinen suostumus).
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoksi oli asetettu soveltuva korkeakoulututkinto tai hyvä
perehtyneisyys kunnallishallintoon.
Kunnanhallitus kutsui haastatteluun seuraavat viisi hakijaa, jotka kunnanhallituksen
nimeämä työryhmä haastatteli: Heikki Härö, Hans Olander, Erkki Hirsimäki, Teemu
Kejonen ja Mari Takamaa.
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille.
Vaalin toimittamiseen sovelletaan kuntalain 60 §:n vaaleja yleisesti koskevaa säännöstä. Vaali on siten enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin
lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista
vaalitoimitusta.
Kuntalain 24 §:n 4 momentin mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen
välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Jos halutaan valita toinen henkilö varalle, varalle valittavasta on suoritettava eri vaali.
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja lisäksi työryhmä kutsui
jatkohaastatteluun valtuuston iltakouluun 3.8.2015 kuultavaksi Erkki Hirsimäen ja
Teemu Kejosen. Työryhmä päätyi keskustelun jälkeen esityksessään Teemu Kejosen
kannalle ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että hänet valitaan kunnanjohtajaksi ja varalle valitaan Erkki Hirsimäki.
Liitteenä nro 1 on yhdistelmä hakijoista.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle haastattelutyöryhmän kannan mukaisesti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan toistaiseksi Teemu
Kejonen ja varalle Erkki Hirsimäki.
Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti ehdollinen ja virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Markus Kattilakoski poistui käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä.

______

Valt § 38
17.8.2015

Liitteenä nro 1 on yhdistelmä hakijoista.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan KTM, diplomi-insinööri
Teemu Kejosen ja varalle HM Erkki Hirsimäen.

Lisätietoja: hallintosihteeri Marjaana Hinkka, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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VARAJÄSENEN VALITSEMINEN JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄVALTUUSTOON
Khall.§ 142
10.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan koulutuskuntayhtymällä on yhtymähallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, joilla jokaisella on
oma henkilökohtainen varajäsen. Jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi edustaja yhtymähallituksessa.
Koulutuskuntayhtymävaltuusto on myöntänyt 11.6.2015 § 7 Juha Konttilalle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja muista kuntayhtymän luottamustoimista sekä valinnut hänen tilalleen yhtymähallitukseen Juha Niemissalon.
Konttila on ollut myös koulutuskuntayhtymävaltuustossa Juha Niemissalon varajäsen.
Koulutuskuntayhtymä pyytää nimeämään Juha Niemissalolle henkilökohtaisen varajäsenen koulutuskuntayhtymävaltuustoon.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää jäljellä olevaksi toimikaudeksi Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuustoon henkilökohtaisen varajäsenen Juha Niemissalolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______
Valt § 39
17.8.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että Jyrki Järvinen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuustoon Juha Niemissalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti jäljellä olevaksi toimikaudeksi Järviseudun
koulutuskuntayhtymävaltuustoon Juha Niemissalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Jyrki Järvisen.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 17.8.2015

Sivu

59

JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

Khall § 151
10.8.2015 Valmistelija vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen
Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Valtuutettu Juha Konttila on ilmoittanut, että hänen kotikuntansa on muuttunut ja näin
ollen hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, samalla hän pyytää eroa
muista luottamustoimista. Konttila on ollut valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
valittuun vaalilautakuntaan Juha Konttilan tilalle uuden jäsenen sekä valitsee jäsenistä puheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______
Valt § 40
17.8.2015

Valtuutettu Niina Alatalo ehdotti, että valtuuston vaalilautakuntaan valitaan jäljelle olevaksi toimikaudeksi suhteellisten vaalien toimittamista varten Juha Konttilan tilalle
Aapo Kirsilä ja että, Kirsilä nimetään vaalilautakunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi hän
ehdotti, että Niina Alatalon varajäseneksi vaalilautakuntaan valitaan Ilmari Sulkakoski.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Aapo Kirsilän, nimetä hänet puheenjohtajaksi sekä valita Niina
Alatalon varajäseneksi vaalilautakuntaan Ilmari Sulkakosken.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE TILASTA POHJANTIE 1, RNO 52-401-2278
Khall § 147
10.8.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Ateno Oy on kirjallisesti ilmoittanut kunnalle halukkuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52-401-2-278 määräalan.
Paikanpäällä tehtyjen mittausten mukaan määräalan pinta-ala on noin 1635 m².
Kyseinen määräala sijaitsee osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön tarkoitetulla alueella. Evijärven kunta myy teollisuuskäyttöön tarkoitettuja maa-alueita hintaan 1€/m2.
Kyseinen määräala sijaitsee Ateno Oy:n nykyisen teollisuuskiinteistön jatkeena.
Ateno Oy tarvitsee lisämaata yrityksen laajennusta varten.
Määräalalla oleva puusto on kunnan toimesta korjattu pois ja tulot puista tulevat kunnalle.
Kauppakirja liitteenä no 3.
Vt. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle
myydään 1635 m2:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-278. Myyntihinta määräalalle on 1€ / m2.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Valt § 41
17.8.2015

Kauppakirja on liitteenä nro 2.
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MAANVAIHTO EVIJÄRVEN KUNNAN JA TAISTO JUTILAN VÄLILLÄ
Khall § 148
10.8.2015 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Vattuahon alue on merkitty teollisuusalueeksi Evijärven kirkonseudun vahvistetussa
osayleiskaavassa.
Kunnan teollisuusalueen tarkoituksen mukaiseksi järjestämiseksi, ja teollisuusalueen
laajentamiseksi on Taisto Jutilan kanssa neuvoteltu Jutilan omistaman maa-alueen
ostamisesta.
Jutila omistaa n.1,19 hehtaarin määrä alueen teollisuusalueelta kunnan jo omistaman
maa-alueen vierestä.
Jutila on ilmoittanut, ettei hän ole halukas myymään määräaluettaan suoraan, mutta
hän olisi valmis neuvottelemaan maanvaihdosta kunnan kanssa.
Jutila olisi valmis vaihtamaan teollisuusalueella olevan n.1,19 ha:n määräalueen tilasta Jutila, Rno 52-401-3-30 4,2:n hehtaarin määräalaan kunnan omistamasta maaalueesta Salo 52-402-4-35.
Kunnan omistama maa-alue sijaitsee Haapajärven kylässä Jutilan jo omistaman
maa-alueen vieressä. Määräalan koko olisi n. 4,2 ha. (42 029 m²)
Kyseisistä maa-alueista on teetetty metsähoitoyhdistyksellä puuston hinta-arviot.
Metsähoitoyhdistyksen hinta-arvion mukaan Jutilan omistaman maa-alueen puuston
arvo on 6 660 €. Kunnan omistamalla määräalalla olevan puuston arvo on 14 340 €.
Evijärven kunnan kiinteistötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt maanvaihtoa
Taisto Jutilan kanssa. Kiinteistötoimikunta katsoo, että Jutilan omistama määräala
kiinteistöstä Jutila, Rno 52-401-3-30 on sijainniltaan sellainen, että olisi kunnan edun
mukaista saada se kunnan omistukseen.
Kiinteistötoimikunnan keskusteluissa katsottiin, ettei määräalojen vaihtohinta olisi kuitenkaan suoraan metsänhoitoyhdistyksen tekemien hinta-arvioiden erotus.
Kunnaninsinööri ehdotti kiinteistötoimikunnan keskustelujen perusteella Jutilalle 5000
€:n välirahaa, jonka Jutila maksaisi kunnalle vaihtokaupan yhteydessä. Jutilan näkemyksen mukaan hän maksaisi välirahaa kunnalle 3000 €, jonka hän perusteli mm.
tiehoitomaksuilla, joita Salo 52-402-4-35 määräalueen omistamisesta hänelle tulisi.
Mikäli kunta tulevaisuudessa myisi vaihtokaupassa saamansa määräalueen teollisuustontiksi, saisi kunta tästä myyntituloja.
Liitteenä nro 4 vaihtokirja
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Vt.kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven
kunta vaihtaa määräalueita Taisto Jutilan kanssa seuraavasti:
Evijärven kunta antaa vaihtokaupassa Taisto Jutilalle 4,2 ha:n määräalan kiinteistöstä
Salo, Rno 52-402-4-35.
Taisto Jutila antaa vaihtokaupassa Evijärven kunnalle 1,19 ha:n määräalan kiinteistöstä Jutila, Rno 52-401-3-30.
Vaihtokaupassa Taisto Jutila maksaa Evijärven kunnalle 3000 € välirahaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Valt § 42
17.8.2015

Liitteenä nro 3 on vaihtokirja.
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 36, 37
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 38-42

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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