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136 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Khall 136 §
31.10.2016
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi erillisenä pykälänä kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastajaksi on ehdotettu Noora Kangastupa ja Pertti Vesala.
Markus Kattilakoski ehdotti itseään pöytäkirjan tarkastajaksi.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kokouksia ei nauhoiteta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Ilmari Sulkakoski ehdotti, että jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti, eli niin, että
kokoukset nauhoitetaan, ja että pöytäkirjan tarkastaja voi halutessaan kuunnella pöytäkirjanauhoitteen viranhaltijan läsnä ollessa. Niina Alatalo ja Jukka Kuusela kannattivat Sulkakosken ehdotusta.
Päätös: Todettiin, että pöytäkirjan tarkastamisessa jatketaan nykyisen, vakiintuneen
käytännön mukaisesti. Kangastupa, Vesala ja Kattilakoski tarkastavat pöytäkirjan.
Markus Kattilakoski jätti asiasta eriävän mielipiteen.
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137 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI
Khall § 137
31.10.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Keskusvaalilautakuntaan on valittava uusi jäsen edesmenneen Seppo Bergbackan tilalle.
Kuntalain (365/1995) 39 § mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 36 §:ssä seuraavaa:
’Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa. ’
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Keskusvaalilautakunnassa on ollut jäseninä kolme miestä ja kaksi
naista, joten uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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138 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENEN VAALI
Khall § 138
31.10.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Tekniseen lautakuntaan on valittava uusi jäsen edesmenneen Seppo Bergbackan tilalle.
Kuntalain (365/1995) 39 § mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 36 §:ssä seuraavaa:
’Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon,
ei kuitenkaan
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, eikä
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.’
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Teknisessä lautakunnassa on ollut jäseninä viisi miestä ja neljä
naista, joten uudeksi jäseneksi voidaan valita joko mies tai nainen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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139 § YHTEISMETSÄSELVITYS
Khall § 139
31.10.2016 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Yhteismetsäselvityksen tekeminen on kirjattu kuntastrategian toimenpideohjelman
toimenpiteeksi. Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin -hanke voi toteuttaa selvityksen
käytännön toteutuksen ja tarvittavan tiedotuksen yhteistyössä kunnan, metsänhoitoyhdistyksen ja maanmittaustoimiston kanssa.
Jos kunnanhallitus päättää teettää yhteismetsäselvityksen, siinä selvitetään kunnan
alueella metsää omistavien kiinnostus liittyä perustettavaan yhteismetsään. Kunnan
selvityspäätöksen jälkeen Metsäkeskuksen hanke toteuttaa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kanssa tiedotuskampanjan yhteismetsän perustamismahdollisuudesta. Jos kiinnostuneita ilmoittautuu mukaan riittävästi, käynnistetään yhteismetsän perustamistoimet (tila-arvioiden teko, perustamissopimus, jne.).
Metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistyksen ja maanmittauslaitoksen asiantuntijat ovat
koko ajan mukana hankkeen läpiviemisessä.
Metsäkeskuksen edellisissä hankkeissa vastaavalla tavalla on Etelä-Pohjanmaalla
perustettu viisi yhteismetsää: Kauhava (1549 ha), Kauhajoki (1487 ha), Lappajärvi
(1294 ha), Alajärvi (755 ha) ja Soini (503 ha).
Yhteismetsät ovat yksityismetsiä kannattavampia. Luken tekemän selvityksen mukaan yksityismetsätalouden liiketulos (€/metsämaahehtaari) Etelä- ja KeskiPohjanmaalla vuosina 2010–2014 oli keskimäärin 69 €/ha. Viiden eteläpohjalaisen
yhteismetsän (Ilvesjoki, Jurva, Möksy, Kauhava ja Kauhajoki) voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 2014–2015 oli keskimäärin 85 €/ha.
Kunnalle yhteismetsän perustamisesta voi seurata monia etuja esimerkiksi elinkeinojen kehittämiseen ja edistämiseen sekä palvelu- ja imagonäkökulmaan liittyen. Haitaksi voi laskea, että puun myyntitulojen verotus nousee, yhteismetsän verokanta 28
% (kunnalla 0-6 %) mutta vastapainona saadaan Kemera-tuet (kun osuus alle 50 %),
joita ei muuten saataisi, yhteisöveron palautusta (myös muualla asuvilta) sekä lisääntyvät työ- ja yritystulon verotulot ja muut kerrannaisvaikutukset, jotka kumoavat myyntitulojen verohaitan. Perustajaosakkaana kunta voisi vaikuttaa myös uuden yhteismetsän ohjesäännön sisältöön. Perustamistoimitus on ilmainen, ei lohkomis- eikä
muita maanmittauskustannuksia. Perustamista varten tarvittavien tila-arvioiden kustannukset tulevat metsänomistajille. Haitoiksi voi laskea, että omistusmuoto muuttuu,
äänivalta riippuu osuuden koosta ja yhteismetsän metsätalouden kestävyysvaatimuksen vuoksi tuotto on tasainen; ei ylimääräisiä pääomahakkuita äkkinäiseen rahantarpeeseen. Näin ollen kunnan ei kannattane sijoittaa kaikkia metsiään yhteismetsään.
Suomessa Metsänomistajien keski-ikä on yli 60 vuotta, eläkeläiset ovat suurin metsänomistajaryhmä. Kuolinpesät ja yhtymät omistavat yhteensä noin 15 % metsistä.
Lähes puolet metsänomistajista asuu metsätilan sijaintikunnan ulkopuolella (etäisyys
keskimäärin 200km). Metsätilat ovat pirstoutuneet perinnönjaoissa ja sukupolvenvaihdoksissa, tilojen keskikoko on noin 30 hehtaaria.
Metsän merkitys omistajansa tulonlähteenä vähentynyt, osa metsistä on jäämässä
kokonaan talouskäytön ulkopuolelle. Metsätalouteen perustuvien elinkeinojen toimintaedellytykset heikkenevät. Kunnalle yhteismetsä on helppo ja edullinen tapa met_________________________________________________________________________________________________________
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sään perustuvien elinkeinojen edistämiseen. Passiivisten tilojen saanti mukaan aktiiviseen metsätalouteen tuo lisää työtä ja toimeentuloa kuntalaisille (metsurit, urakoitsijat, toimihenkilöt, oheispalvelut). Metsätalouden rahavirrat kunnassa lisääntyvät, syntyy pysyviä työpaikkoja ja kerrannaisvaikutuksia. Liittymismahdollisuutta voidaan
markkinoida erityisesti muualla asuville, perikunnille ja muille helposti passiivisiksi
jääville tiloille. Kaikilla kunnan alueella metsää omistavilla on mahdollisuus liittyä.
Aloitteen tekijänä kunta voi asettaa omia tavoita sijoitukselleen. Kunta voi esimerkiksi
sitoutua laittamaan perustettavaan yhteismetsään esimerkiksi 150 hehtaaria sillä ehdolla, että yksityisiä liittyjiä tulee mukaan vähintään 400 ha.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää selvittää yhteismetsäselvityksellä
kunnan alueella metsää omistavien kiinnostuksen liittyä mahdollisesti perustettavaan
yhteismetsään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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140 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Khall § 140
31.10.2016 Valmistelija: Teemu Kejonen
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen tekemien linjausten
mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot.
Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita
tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto,
liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on uudistusten edellyttämät muutokset muuhun lainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy ehdotus maakuntien rahoituslaiksi sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät
eri tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Annetut lausunnot otetaan
huomioon hallituksen esityksen valmistelussa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai
ruotsiksi. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 klo
16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lopullisen lausunnon antaa Evijärven kunnassa valtuusto.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät www-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016. Liitteenä on lausuntopyyntökysely.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

31.10.2016

245

141 § VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKATE
Tekla § 67
11.10.2016 Tilintarkastaja on vuoden 2015 tilintarkastusraportissaan pyytänyt kuntaa kiinnittämään huomiota viemärilaitoksen alijäämäisiin tilinpäätöksiin. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittaa tarkastuskertomuksessaan vuodelle 2015, että kunnan tulee kiinnittää
huomiota viemärilaitoksen alijäämäisiin tilinpäätöksiin.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan viemärilaitoksen toimintatuotot ovat koostuneet
pääosin jätevesimaksuista ja uusien liittymien liittymismaksuista. Viemärilaitoksen
toimintatuotot ovat vuoden 2015 tilinpäätöksessä 116 800 €.
Viemärilaitoksen toimintakulut ovat vastaavassa tilinpäätöksessä 134 700 €. Viemärilaitoksen toiminnasta syntyi vuonna 2015 alijäämäistä toimintakatetta
17 900 €.
Viemärilaitoksen tappiollinen toimintakate syntyy, kun viemärilaitoksen toimintakuluja
ei saada katettua viemärilaitoksen toimintatuotoilla.
Viemärilaitokselle on tehty mittava investointi vuonna 2014 saneeraamalla jätevedenpuhdistamo ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Lisäksi viemärilaitoksen viemäriverkostoa on viimevuosien kuluessa saneerattu vuotovesien vähentämiseksi ja verkoston käyttöiän pidentämiseksi. Saneerausten vuoksi viemärilaitoksen vuosittaiset
poistot ovat merkittävät, ollen vuonna 2015 yhteensä noin 70 800 €.
Alijäämäisen toimintakatteen ja poistojen jälkeen viemärilaitoksen tilikauden alijäämä
vuodelta 2015 oli noin – 88 800 €.
Viemärilaitoksen laskuttama jätevesimäärä kiinteistöiltä on yhteensä noin 50000 m³,
josta kunnan omistamien kiinteistöjen osuus on noin 12 200 m³.
Alijäämän pienentämisen keinoina ovat kulujen karsiminen tai tulojen lisääminen.
Ylimääräiset kulut on jo viimevuosina karsittu, eikä isoihin kulujen karsimisiin ole
enää mahdollisuuksia ilman merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Tulojen lisäämisen
keinoina voisi olla viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentaminen sivukylille, joka toisi
kuitenkin lisää investointeja viemäriverkoston rakentamisesta. Ely-keskuksen ja kunnan yhteistyössä toteuttama jätevesihanke kartoitti sivukylien viemäröintimahdollisuudet ja kiinteistöjen omistajien halukkuuden liittyä jätevesiverkostoon. Kartoituksen
tuloksena liittymismaksut kiinteistöä kohden nousi niin suureksi, ettei liittymishalukkuutta lopulta löytynyt.
Toimintatulojen lisääminen olisi yksinkertaisinta toteuttaa jätevesimaksuja korottamalla.
Mikäli kulutusmaksua nostettaisiin 0,2 €, vähentäisi korotus negatiivista toimintakatetta vuonna 2015 laskutetun jätevesimäärän mukaan 10 000 €.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Evijärven kunnallisen viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan 1.5.2017 alkaen seuraavasti:
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Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8§ Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³(uusi kulutusmaksu 2,2 € / m³)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Khall § 141
31.10.2016
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetun sääntömuutoksen ja
esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

31.10.2016

247

142 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAINTOIHIN
Khall § 142
31.10.2016 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista vastausta kunnanhallitukselta ja muilta
hallintokunnilta lokakuun loppuun mennessä:
- sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan ohjeistuksen päivittämistä lain edellyttämälle tasolle
- valtuustotason tavoitteiden tarkentaminen, tavoitteiden tulee olla selkeitä ja
mitattavissa: sivistystoimi, tekninen lautakunta sekä tytäryhteisöt
- kysely henkilöstölle (työtyytyväisyys/ työssä jaksaminen)
Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havaintoihin on liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan vastauksen tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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143 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2017
Khall § 143
31.10.2016 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.
Taloussuunnitelma vuodelle 2017 ja vuodelle 2018 on tasapainotettu 0-tulokseen verotuloilla. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2017 on arvioitu verotuloja kertyvän kaikkiaan 9,344 M€. Verotuloennuste ensi vuodelle arvioi nykyisillä veroprosenteilla verotuloja kertyvän 8,639 M€. Verotulojen on arvioitu nousevan veroennusteen mukaan ensi vuonna 0,7 prosenttia. Taloussuunnitelmassa ja veroennusteessa on 0,7 miljoonan
euron ero. Kunnallisverotuloilla katettuna kyseisen eron kiinnikurominen vaatisi kahden prosenttiyksikön veronkorotuksen. Vuoden 2018 osalta verotuloennusteen ja taloussuunnitelman välinen ero edelleen kasvaa. Vuodelle 2018 taloussuunnitelmaan
on kirjattu veroeuroja 9,624 M€, kun veroennuste arvioi verotuloja kertyvän 8,753 M€.
Eroa taloussuunnitelman ja ennusteen välillä on vajaa 0,9 miljoonaa euroa.
Verotulot (8,639 M€) kasvavat Kuntaliiton tekemän ennusteen mukaan noin 50.000
euroa ja valtionosuudet (8,119 M€) pienevät laskelmien mukaan noin 46.000 euroa
vuonna 2017. Verotuloja kertyy edelleen valtionosuuksia enemmän. Arvion mukaan
verotuloja ja valtionosuuksia kertyy yhteensä 16,758 M€, kun taloussuunnitelmassa
niitä on arvioitu kertyvän 17,144 M€. Tässä on vajaan 400 tuhannen euron ero.
Evijärven käyttötalouden menoissa on jonkin verran nousupainetta. Menot ovat tuloja
suuremmat. Talousarvioluonnoksessa vuosikate on hieman plussalla noin 30 tuhatta.
Tilikauden tulos on poistojen jälkeen noin 400 tuhatta alijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseksi menoja täytyy karsia ja tuloja täytyy lisätä. Kunnallisveroissa yhden veroprosentin korotus lisää kunnan maksuunpantavia veroja noin 350.000 euroa,
½ veroprosentin korotus noin 175.000 euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 87.000
euroa. Ehdotuksen mukaan verot pidetään vuoden 2016 tasolla.
Talousarvion jatkovalmistelua toteutetaan laadintaohjeiden mukaisesti: Vuoden 2017
talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot sekä investoinnit
sopeutetaan mahdollisimman lähelle kunnan talousarviokehyksen mukaista tasoa.
Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 ja 2019 tulee valmistella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena vuoden 2017
talousarvio laaditaan tiukalla raamilla. Talousarvion laadinnassa tavoitteena on, että
vuoden 2017 tulos on tasoa +-0. Lautakunnissa talousarviota käsitellään tämän linjauksen mukaisesti. Valmistelun taustalla on hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. Strategian toimenpiteisiin on varattava riittävät määrärahat. Talousarvion valmistelussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset että menojen karsiminen niin, että saadaan aikaan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2017.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrittelee vuoden 2017 veroprosentit seuraavasti:
1. Kunnallisveroprosentti
21,50 %.
2. Kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti
1,00 %
- vakituinen asuinrakennus
0,65 %
- muu asuinrakennus
1,15 %
- yleishyödylliset yhteisöt
0,00 %
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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144 § TALOUSARVION 2017 INVESTOINTIOSA
Tekla § 70
28.10.2016 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle
2017 ja suunnitelma vuosille 2018 ja 2019. Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto.
Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan
vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2018 ja 2019 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
Khall § 144
31.10.2016
Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista
päätetään veroprosenttien päättämisen yhteydessä.
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä perjantaina
28.10. Tämän jälkeen se toimitetaan kunnanhallitukselle.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2017–
2019.
Markus Kattilakoski esitti asian pöydälle jättämistä. Esitys raukesi kannattamattomana.
Markus Kattilakoski ehdotti budjetoitavaksi Lahdenkylän kouluun 330 000 euroa, Antinrinteen vanhusten palveluyksikön saneeraukseen 500 000 euroa ja terveyskeskuksen saneeraukseen 500 000 euroa. Ehdotukset raukesivat kannattamattomina. Markus Kattilakoski jätti asioihin eriävän mielipiteen.
Pertti Vesala ehdotti Lahdenkylän koulun kiinteistön tulevaisuusarviointityöryhmään
budjetoitavaksi 10 000 euroa. Ilmari Sulkakoski kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että Vesalan ehdottamaa lisäystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja lisäystä vastustavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Alatalo, Kangastupa, Kultalahti M-L,
Kuusela, Sulkakoski, Vesala, Kultalahti T) ja kaksi EI-ääntä (Anttikoski ja Kattilakoski). Äänin 7-2 Vesalan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Jari Anttikoski ehdotti budjetoitavaksi Antinrinteen / terveyskeskuksen saneeraukseen
300 000 euroa. Terhi Kultalahti ja Ilmari Sulkakoski kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät
”JAA” ja Anttikosken ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin nolla JAA-ääntä, kahdeksan EI-ääntä (Alatalo, Antti_________________________________________________________________________________________________________
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koski, Kangastupa, Kultalahti M-L, Kuusela, Sulkakoski, Vesala, Kultalahti T) ja yksi
tyhjä ääni (Kattilakoski). Kahdeksalla JAA-äänellä Anttikosken ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski ehdotti päivähoitorakentamisen 50 000 määrärahan poistamista
vuoden 2017 investointisuunnitelmasta. Ehdotus raukesi kannattamattomana. Markus Kattilakoski jätti kohtaan eriävän mielipiteen.
Terhi Kultalahti ehdotti osakehuoneiston oston poistamista vuoden 2018 taloussuunnitelmasta. Ilmari Sulkakoski ja Niina Alatalo kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja
teki äänestysehdotuksen siten, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät ”JAA” ja
että Terhi Kultalahden ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin yksi JAA-ääni (Kattilakoski) ja kahdeksan EIääntä (Alatalo, Anttikoski, Kangastupa, Kultalahti M-L, Kuusela, Sulkakoski, Vesala,
Kultalahti T). Äänin 1-8 Terhi Kultalahden ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätös: Investointiosa hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti kokouksessa tehtyine
muutoksineen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen
mukaisen investointiosan vuodelle 2017 ja suunnitelmavuosille 2017–2019 tehdyin
muutoksin, joiden mukaan




kohdan Kunnanhallitus alta poistetaan 100 000 euron määräraha taloussuunnitelmavuodelle 2017 osakehuoneiston ostoon rakennettavasta rivitalosta
kohdan Sivistystoimi alle lisätään 10 000 euron määräraha Lahdenkylän koulun
kiinteistön tulevaisuustyöryhmälle
kohdan Talonrakennus alla muutetaan menokohdan nimeksi Antinrinne / terveyskeskus ja tähän budjetoidaan 250 000 euron sijasta 300 000 euroa.

Markus Kattilakoski jätti pykälän kokonaisuuteen eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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145 § SÄRKIKYLÄN KOSTEIKKOHANKE
Khall § 145
31.10.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Särkikylän Kyläseura ry on päättänyt perustaa kosteikon entiseen kuivattuun Särkijärveen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 5.7.2016 hankkeelle rahoitusta
siten, että korvauksen enimmäismäärä on 557 449,09 euroa. ELY-keskus maksaa
kyläseuralle korvaukset maksatushakemukseen perustuen kuittiperusteisesti, eli toteutuneiden kulujen mukaan.
Särkikylän Kyläseura ry on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen alkupääomasta
kosteikkohankkeeseen. Alkupääomalla maksettaisiin hankkeen laskuja kunnes ELYkeskuksen korvausten maksatukset alkavat.
Liitteenä on Särkikylän Kyläseura ry:n kunnanhallitukselle jättämä anomus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle alkupääomaa 100 000 euroa. Kunnanhallitus edellyttää, että alkupääoma maksetaan takaisin
täysimääräisenä ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan lainan muista ehdoista.
Hankkeen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ELY-keskuksen korvauspäätöksen ehtojen tarkkaan noudattamiseen muun muassa kirjanpidon ja hankintamenettelyjen toteuttamisen osalta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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146 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.31.8.2016
Khall § 146
31.10.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.10.2016 kuntayhtymän osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 31.8.2016. Yhtymähallituksessa on todettu, että kuntayhtymän
edustajat ovat oman toimensa ohella osallistuneet maakunnalliseen sotevalmisteluun eri työryhmissä. Etelä-Pohjanmaan SOTE:n jatkotyöskentelyn pohjana
oleva väliraportti on valmistunut elokuun lopussa.
Kuntayhtymän toimialueella on järjestetty kuntalaiskuulemistilaisuudet, joissa esille
nousivat erityisesti alueen sote-palvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä
lääkäritilanne. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutoimikunta päätti työskentelynsä elokuussa Lappajärven kunnanhallituksen päätettyä, ettei Lappajärven kunta osallistu uuden hyvinvointikeskuksen suunnitteluun Kauhavalle. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan Kauhavalla ja terveysaseman toimintaan kiinteästi liittyvästä röntgentoiminnasta aloitetaan keskustelu sairaanhoitopiirin kanssa, koska
uusi päivystysasetus luonnos kytkee röntgenin ja päivystystoiminnan toisiinsa.
Kuntayhtymän useissa eri toimipisteissä on ollut edelleen sisäilmaongelmia. Kortesjärven terveysasemalla on tehty mittavia korjaustoimenpiteitä, jotka jatkuvat edelleen.
Kuntien omistamien kiinteistöjen ongelmista on käyty keskustelua kuntien kanssa.
Kauhavan terveysaseman ensimmäisen kerroksen ilmanvaihtokunnostus on saatu
päätökseen alkuvuoden aikana.
Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti valtakunnallisia laatusuosituksia on jatkettu. Omaishoidon kattavuutta on saatu lisättyä ja ikä ihmisten palvelurakenteeseen siirretty vuorohoito on vähentänyt ympärivuorokautisen palvelun paikkoja. Kauhavan vuodeosaston väistö toteutettiin Lappajärvelle ja Ylihärmään ja sen
seurauksena tehtiin muutoksia lääkärinvastaanottoihin. Lääkäritilanne on heikentynyt,
kun useita lääkäreitä on irtisanoutunut ja määräaikaisia sijaisia on irtisanoutunut.
Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita, joten ostopalveluja on jouduttu lisäämään ja
toimintaa keskittämään.
Hyvinvointiohjelmatyö on edennyt lapset, nuoret ja perheet –alatyöryhmässä sekä
työikäisten alatyöryhmässä. Kuntayhtymän viestintää kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Tiedottaja on aloittanut työskentelyn elokuussa kuntayhtymän graafisen ilmeen uudistamisella ja viestintästrategian työstämisellä. Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti valtakunnallisia laatusuosituksia on jatkettu.
Omaishoidon kattavuutta on saatu hyvin lisättyä päivitettyjen kriteerien ja omaishoitoa
tukevien toimien ansiosta. Ikäihmisten palvelurakenteeseen siirretty vuorohoito on
vähentänyt ympärivuorokautisen palvelun paikkoja, mutta yli 75-vuotiaiden määrän
vähennyttyä edellisvuodesta ei laatusuositusta ja EPSOTEN asettamia tavoitteita ole
vielä saavutettu. Työllistämistä tukevat palvelut ovat muutoksen alla ja vahvoja kehittämistoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan, ei ainoastaan kuntayhtymän taholta, vaan
laajasta yhteistyöstä kaikkien viranomaistahojen ja jäsenkuntien kanssa. Vuoden
2016 alkupuolella toiminnan painopisteenä on ollut työvoiman monialaisen yhteispalveluun (TYP) liittyvä maakunnallisen yhteistyön käynnistäminen, perustoimeentulotuen KELA-siirron valmistelu sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvän verkoston ja toimintatapojen luominen.
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Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lappajärvelle ja Ylihärmään on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Väistön jälkeinen kuormittuneisuus Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla tasaantui nopeasti ja vuoden edetessä kuormitukset
ovat edelleen laskeneet. Vuorohoito on siirtynyt suunnitellusti ikäihmisten palvelujen
yksiköihin. Väistön yhteydessä lisättiin lääkärinvastaanottoja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyntimääriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana ja
kahteen pisteeseen jaettu kiirevastaanotto osoittautui käyntimääriltään hyvin hiljaiseksi. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti arki‐iltojen kiirevastaanoton lyhennys ja viikonloppujen kiirevastaanoton keskittäminen takaisin Kauhavalle tehtiin 1.6.
alkaen.
Hoitotakuun toteutumista on seurattu aktiivisesti. Jonot kiireettömälle vastaanotolle
ovat toistuvasti kasvaneet etenkin Ylihärmässä jossa on lääkäri paikalla vain joka toinen viikko, sekä keväällä myös Evijärvellä. Jonojen purkamiseksi terveysasemien väliset rajat ja lääkärikohtainen jonotusjärjestelmä poistettiin. Kiireettömälle vastaaotolle
on nyt vain yksi jono josta aikoja annetaan ympäri kuntayhtymää. Toimenpiteellä saatiin vastaanottojonot purettua kesän aikana kokonaisuudessaan, syyskuun puoliväliin
mennessä jonoa ei ole ja hoitoon pääsee kahden viikon kuluessa.
Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut
painetta lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Useita lääkäreitä on irtisanoutunut ja määräaikaisia sijaisia lopettanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut
hakijoita. Lääkäripulan vuoksi joudutaan ostopalveluja lisäämään ja toimintaa keskittämään. Kiireellisen hoidon saatavuus turvattiin keskittämällä koko kuntayhtymän virka‐aikainen kiirevastaanotto Kauhavalle 1.8. alkaen. Toimenpiteellä samalla vähennettiin lääkäreiden ylikuormittunutta työtilannetta.
Katsauskauden toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja toimintakulut 59,0 milj. euroa.
Tuottojen talousarvion toteutuma oli 66 prosenttia ja kulujen 65,8 prosenttia. Oman
toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi-elokuussa 65,9. Erikoissairaanhoidon talousarvion toteutumaprosentti oli 66 ja erityispalvelujen 61. Kuntayhtymän tammi-elokuun oikaistu tulos osoittaa ylijäämää 0,1 milj. euroa. Toimintakulut
ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,3 milj. euroa/2,2 %, erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut ovat edellisvuoden tasolla ja oman toiminnan kulut ovat kasvaneet
1,2 milj. euroa/3,0 %.
Tammi-elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan
kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 0,6
milj. eurolla. Ylitys aiheutuu sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen henkilökohtaisen
avun menojen kasvusta, jonka perusteena ovat uudet palveluun subjektiivisen oikeuden omaavat asiakkuudet sekä lastensuojelun sijaishuollon menoista, joihin haetaan
hallinto-oikeusprosessin kautta kustannusvastuuta toiselta kunnalta. Lisäksi lääkäripalvelujen ostopalvelujen ennakoidaan ylittävän ennakoidun merkittävästi. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä.
Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviossa arvioidun 0,2 milj. eurolla. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän talousarviossa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin
tehtyä indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta.
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Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannukset sekä kuntamaksuosuudet ovat
ennusteessa talousarvion mukaisina. Mikäli toimintatuotot ja -kulut toteutuvat ennusteen mukaisina ylittävät kuntaosuudet talousarviossa arvioidun 0,4 milj. euroa.
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta huomattavaa on sosiaalipalvelujen suoritteiden budjetoitua pienempi käyttö (-10,4 %), kun taas terveyspalveluissa suoritteita
on kertynyt ajanjaksolle budjetoitua enemmän (13,2 %). Sosiaalipalveluissa kasvua
on ollut kuitenkin työmarkkinatuessa sekä mielenterveystyön asumispalveluissa. Terveyspalveluissa kasvua ovat aiheuttaneet erityisesti avosairaanhoito, terveysneuvonta ja suun terveydenhuolto. Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven
osalta ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 4 447 794,11 euroa.
Liitteenä on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.8.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
osavuosikatsauksen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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147 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 147
31.10.2016 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 11.10.2016
Sivistyslautakunta 25.10.2016
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §:t
Kunnanjohtaja:
Päätös §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
476 Työtuolin hankinta
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t
185 Asuntohakemus
186 Asuntohakemus
187 Veden katkaiseminen kiinteistöltä
192 Asuntohakemus
Kirjastonhoitaja:
Päätökset §:t
Keskikoulun ja lukion rehtori:
Päätökset §:t
31 Koulunkäynnin ohjaajan ja aamu- ja iltapäivähoitajan valinta
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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148 § ILMOITUSASIAT
Khall § 148
31.10.2016 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 27.9.2016
Kuntatyönantajien yleiskirjeet 8/2016, 9/2016 ja 10/2016
Kuntaliiton yleiskirjeet 10/2016, 11/2016 ja 12/2016
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 26.9.2016
Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 12.10.2016
Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 24.10.2016
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokouskutsu ja esityslista 14.11.2016
8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje 4.10.2016 vuoden 2017 äitienpäiväkunniamerkeistä
9. Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintoviraston päätös 25.10.2016 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti
10. Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl
11. Kirje ja lasku löytöeläinten talteenotosta 18.10.2016
12. Muistio varhaiskasvatustyöryhmän kokouksesta 13.10.2016
13. Muistio johtoryhmän kokouksesta 25.10.2016
14. Raportti kunnan rahavarojen ja arvopaperien tarkastuksesta 20.10.2016
15. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 9/2016
20.10.2016
16. Ote Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 24.10.2016 168 § Sopimus
etsivän nuorisotyöntekijän tehtävien hoidosta / Kauhavan kaupunki, Evijärven
kunta ja Lappajärven kunta
17. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös tilan ja määräalan luovuttamisesta
25.10.2016
18. Valviran päätös 27.10.2016 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttamisesta ja ilmoitus 27.10.2016 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettamisesta

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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149 § MUUT ASIAT
Khall § 149
31.10.2016




Keskustelu teollisuustonteista
Kehityssihteerin irtisanoutuminen
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150 § SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN VUOKRAAMINEN
Khall § 150
3.2.2016
Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Sillankorvan leirintäalueen vuokraamisesta on käyty neuvotteluita neljän eri tahon
kanssa. Viimeisimmässä vaiheessa alueen vuokraamisesta on tehnyt esityksensä
kaksi eri tahoa. Nämä kiinnostuneet ovat käyneet tutustumassa alueeseen ja tehneet
omat suunnitelmaehdotuksensa alueelle tulevaksi kesäksi. Nämä ehdotukset esitellään hallituksen kokouksessa 3.2.2016.
Ajatuksena ja keskusteluissa on ollut tehdä tulevaksi kesäksi 2016 vuoden vuokrasopimus pitkälti aiemman vuokrasopimuksen pohjalta. Sopimukseen on ollut suunnitelmissa määritellä myös optio vuokrasopimuksen jatkosta tulevien vuosien osalta. Option käytöstä ja mahdollisen uuden sopimuksen ehdoista neuvotellaan myöhemmin
erikseen.
Evijärven talousarvion taloussuunnitelmavuosille 2017–2018 on varattu rahaa investointeihin Sillankorvan rakennuskannan uusimiseen. Näiden investointien toteutus
päätetään myöhemmin. Mahdolliset investoinnit vaikuttavat tulevien vuosien osalta
Sillankorvan vuokrasopimukseen. Sillankorvasta on pitkällä aikavälillä mahdollista
tehdä nykyistä enemmän paikka, jossa kuntalaiset viihtyvät ja viettävät aikaa ja toisaalta Sillankorva on Evijärven käyntikortti täällä vieraileville.
Vaihtoehtoina on vuokrata Sillankorva jollekin leirintäalueen vuokraamisesta kiinnostuksensa osoittaneelle ja suunnitelman tehneelle osapuolelle tai laittaa Sillankorvan
vuokraaminen avoimeen hakuun ja valita vuokraaja myöhemmin.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää Sillankorvan vuokraukseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä.
Puheenjohtaja ehdotti, että tässä kokouksessa päätetään vain vuokralaisesta ja
mahdollisesta venepaikkojen hoidosta ja vuokrauksesta neuvotellaan myöhemmin.
Toiseksi jäävä ehdotus valitaan varalle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Ilmari Sulkakoski ehdotti, että Sillankorva vuokrataan Jorma Pakariselle ja Eevamaija
Norhalle. Jari Anttikoski kannatti ehdotusta.
Markus Kattilakoski ehdotti, että Sillankorva vuokrataan Kaj Hautakedolle ja Jaana
Podlinevalle. Noora Kangastupa kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen nimenhuutoäänestyksestä, jossa Pakarista
kannattavat äänestävät ”Pakarinen” ja Hautaketoa kannattavat äänestävät ”Hautaketo”.
Neljä kunnanhallituksen jäsentä äänesti Pakarista (Alatalo, Anttikoski, Kultalahti M,
Sulkakoski) ja viisi kunnanhallituksen jäsentä äänesti Hautakehtoa (Kangastupa, Kattilakoski, Kuusela, Vesala, Kultalahti T). Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-4 Markus
Kattilakosken ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.
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Päätös: Kunnanhallitus päätti vuokrata Sillankorvan leirintäalueen Kaj Hautakedolle
ja Jaana Podlinevalle. Varalle valittiin Jorma Pakarinen ja Eevamaija Norha. Lisäksi
hallitus päätti, että mahdollisesta venepaikkojen hoidosta ja vuokrauksesta neuvotellaan myöhemmin.

Khall § 27
29.2.2016

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Sillankorvan Leirintäalueen vuokrauksesta on käyty jatkoneuvottelut Kaj Hautakedon
ja Jaana Podlinevan kanssa venepaikkojen hoidon ja vuokrauksen osalta. Neuvottelussa päädyttiin siihen, että venepaikkojen vuokrauksesta syntyvät tulot jaetaan kunnan ja vuokralaisen välillä puoliksi 50/50.
Tehtävät venepaikkojen hoidon ja vuokrauksen osalta jakaantuvat niin, että kunta
hoitaa veneiden laituripaikkojen hallinnolliset tehtävät, kuten ylläpitää listaa laituripaikoista, päivittää vuokraajien yhteystietoja sekä hoitaa laituripaikkojen laskutuksen.
Vuokraaja puolestaan vastaa alueen hoidosta, siistimisestä, ruohonleikkauksesta ja
valvontaan liittyvistä tehtävistä. Jos laitureita täytyy remontoida tai korjata, niin kunta
hankkii materiaalit ja tarvikkeet sekä vastaa laitureiden korjaamisesta. Samoin kunta
vastaa tarvittavien peruskunnostusten toteutuksesta.
Sillankorvan vuokrasopimus vuodeksi 2016 (10.2.–31.12.2016) on allekirjoitettu kunnan ja Kaj Hautakedon välillä 11.2.2016. Vuokrasopimuksessa on optiomahdollisuus
vuodelle 2017 ja vuodelle 2018. Optiovuosien sopimusehtoihin vaikuttaa kunnan
mahdollisesti Sillankorvaan tekemät investoinnit ja muut muutostyöt.
Vuokrasopimuksessa ei määritelty venepaikkatulojen jakoa. Sopimus tehtiin ja allekirjoitettiin vuokralaisen kanssa sillä edellytyksellä, että se on voimassa, jos veneiden
laituripaikkojen tulot jaetaan neuvotteluissa sovitun mukaisesti.
Kunta vastaa venepaikkojen hinnoittelusta. Laituripaikkamaksu on tällä hetkellä 100
€/kausi veroineen. Ehdotuksena on että laituripaikkamaksu on vuodesta 2016 alkaen
100 € + alv.
Molemmat osapuolet voivat vapaasti markkinoida ja vuokrata vapaita laituripaikkoja
Evijärven kunnan venepaikkojen vuokraussääntöjen mukaisilla ehdoilla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tehdyn vuokrasopimuksen sekä
venepaikkojen osalta käydyissä neuvotteluissa sovitut ehdot, että tulot venepaikkojen
osalta jaetaan suhteessa 50/50. Vuokralaiselle tilitetään venepaikkatuloista puolet verottomasta hinnasta.
Lisäksi kunnanhallitus päättää pitää venepaikkamaksun entisellään.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall § 150
31.10.2016
Kaj Hautakedon ja Jaana Podlinevan kanssa on käyty 27.9.2016 neuvottelu Sillankorvan vuokrasopimuksen jatkosta. Vuokralaiset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa jatkaa Sillankorvassa.
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Tulevan vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmavuodelle 2018 ollaan varaamassa rahaa Sillankorvan investointeihin ja muihin muutostöihin, jotka voivat osaltaan vaikuttaa Sillankorvan tulevien vuosien vuokrasopimukseen ja sopimusehtoihin.
Vuokrasopimukseen on kirjattu optiovuodet 1+1. Selkeintä on jatkaa sopimuksen mukaisesti sopimusta vuodella vuodeksi 2017 kuluvan vuoden mukaisilla ehdoilla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Sillankorvan leirintäalueen
vuokrasopimusta Kaj Hautakedon ja Jaana Podlinevan kanssa optiovuodeksi 2017
vuoden 2016 mukaisilla ehdoilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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151 § SALAINEN
Khall 151 §
31.10.2016
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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 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 139, 145, 146, 150, 151

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

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 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
tuun 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)
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

