
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 2.5.2017    
Kunnanhallitus 

               PÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2017 
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
  2.5.2017 klo 19.41 – 22.18 
  

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Terhi Kultalahti 
Niina Alatalo 
Jari Anttikoski 
Noora Kangastupa 
Markus Kattilakoski 
Marja-Leena Kultalahti  
Jukka Kuusela   
Ilmari Sulkakoski  
Pertti Vesala  

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 

Läsnä 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET  
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja, esittelijä 
Pekka Suhonen, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
Petteri Laukkonen, valtuuston II varapuheenjohtaja  
Tuomo Saari, kunnaninsinööri, asiantuntijana 92-93§ 21.16-22.18 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 78 

 
ASIAT 

 
§§ 78-93 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 80 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Terhi Kultalahti         Jari Anttikoski 
puheenjohtaja          puheenjohtaja 86§ 
 

 
 
 
 Pekka Suhonen 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä     5. päivänä              toukokuuta 2017 
     
 
Noora Kangastupa                      Pertti Vesala 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnanvirastossa 5.5.2017 klo 10.00 – 14.00 
 
 
Pekka Suhonen 
pöytäkirjanpitäjä 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 2.5.2017 127 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

Sisällysluettelo 

78 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ............................................................... 128 

79 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ......................................................................... 128 

80 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ...................................................................... 128 

81 § KUNTAVAALIEN 9.4.2017 TULOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN ......................... 129 

82 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA ............................................................. 131 

83 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN RAKENNEMALLISTA ................................. 133 

84 § HANKINTAOHJEEN JA PIENHANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN ................. 135 

85 § ESITYKSET 6.12.2017 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ ...................... 136 

86 § HAAPIKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA 
VAPAUTTAMISESTA ..................................................................................................... 137 

87 § ESKOON SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2016 TIEDOKSI ...... 138 

88 § VALTUUSTOALOITE/LASSE VERTANEN ............................................................ 139 

89 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .................................... 141 

90 § ILMOITUSASIAT ..................................................................................................... 142 

91 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄRVINET OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN ............. 143 

92 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN UUDELLEENRAKENTAMINEN JA 
KAAVAMUUTOKSEN TEKEMINEN KORTTELIN 403 ETELÄPUOLELLE ................... 144 

93 § MUUT ASIAT ........................................................................................................... 147 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 2.5.2017 128 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

78 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 78 
2.5.2017  
                     Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
79 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 79 
2.5.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 18 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin:  
91 § Edustajan valitseminen Järvinet Oy:n yhtiökokoukseen 
92 § Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen ja kaavamuutoksen tekeminen kort-
telin 403 eteläpuolelle 
93 § Muut asiat 

 

80 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 80 
2.5.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pertti Vesala ja Noora Kangastupa. 
 
 Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Vesala ja Noora Kangastupa. 
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81 § KUNTAVAALIEN 9.4.2017 TULOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN 

Khall § 81 
2.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 § 24 vahvistanut 9.4.2017 pidet-
tyjen kuntavaalien tuloksen ja antaa vaalilain 95 §:ssä edellytetyllä tavalla kunnanhal-
lituksen ja valtuuston tiedoksi luettelon Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuu-
tetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.6.2017-31.5.2021: 
 
Valtuutetut: 

 
Järj 

 
Ehdokas Ryhmä Äänet Vertaus-

luku 

 

 
nro 

 
nro nimi 

  

 
1. 

 
28 Kultalahti, Terhi 

 
KESK 88 919,000 

 

 
toimistotyöntekijä, hallintotieteiden yo 

 

 
2. 

 
20 Alkio, Juha 

 
KESK 76 459,500 

 

 
ensihoitaja 

 

 
3. 

 
18 Lassila, Ulla 

 
KD 69 306,333 

 

 
postityöntekijä 

 

 
4. 

 
21 Anttikoski, Jari 

 
KESK 67 229,750 

 

 
maatalousyrittäjä 

 

 
5. 

 
32 Mäntylä, Pasi 

 
KESK 64 183,800 

 

 
metsäkoneyrittäjä 

 

 
6. 

 
10 Vertanen, Lasse 

 
SDP 69 177,000 

 

 
metsuri, luottamusmies 

 

 
7. 

 
13 Kattilakoski, Markus 

 
KOK 51 167,000 

 

 
vakuutustarkastaja (eläkkeellä) 

 

 
8. 

 
38 Saarijärvi, Mikko 

 
KESK 62 153,167 

 

 
maanviljelijä 

 

 
9. 

 
25 Järvinen, Jyrki 

 
KESK 60 131,286 

 

 
yrittäjä 

 

 
10. 

 
40 Vesala, Pertti 

 
KESK 54 114,875 

 

 
maanviljelijä 

 

 
11. 

 
26 Kirsilä, Aapo 

 
KESK 48 102,111 

 

 
yrittäjä 

 

 
12. 

 
37 Ritala, Satu 

 
KESK 44 91,900 

 

 
postityöntekijä 

 

 
13. 

 
11 Tolonen, Jorma 

 
VAS 53 88,500 

 

 
lakiasiantuntija, insinööri 

 

 
14. 

 
22 Haapasaari, Rita 

 
KESK 43 83,545 

 

 
agronomi, toimittaja 

 

 
15. 

 
17 Hernesniemi, Heta-Mari 

 
KOK 41 83,500 

 

 
ympäristöasiantuntija, diplomi-insinööri 

 

 
16. 

 
23 Holm, Matti 

 
KESK 42 76,583 

 

 
yrittäjä 
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17. 

 
35 Pahkakangas, Jarkko 

 
KESK 41 70,692 

 

 
rakennusinsinööri           

 
Varavaltuutetut 
Järj 

 
Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku 

 

 
nro 

 
nro nimi 

  

 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p. vaaliliitossa 

 

 
1. 

 
9 Saari, Anssi 

 
SDP 23 59,000 

 

 
turkistarhaaja 

 

 
2. 

 
8 Kauris, Teemu 

 
SDP 20 44,250 

 

 
muovityöntekijä 

 

 
Kansallinen Kokoomus r.p. 

 

 
1. 

 
12 Huhmarsalo, Marita 

 
KOK 32 55,667 

 

 
myymäläpäällikkö 

 

 
2. 

 
15 Mikkola, Janne 

 
KOK 15 41,750 

 

 
yrittäjä 

 

 
Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p vaaliliitossa 

 

 
1. 

 
30 Latukka, Erkki 

 
KESK 31 65,643 

 

 
maanviljelijä 

 

 
2. 

 
19 Forsbacka, Keijo 

 
KD 23 61,267 

 

 
eläkeläinen 

 

 
3. 

 
29 Kuusela, Jukka 

 
KESK 23 57,438 

 

 
metsuri / maanviljelijä 

 

 
4. 

 
27 Koivukangas, Lauri 

 
KESK 19 54,059 

 

 
eläkeläinen 

 

 
5. 

 
33 Niemi, Alina 

 
KESK 15 51,056 

 

 
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja 

 

 
6. 

 
36 Pesonen, Sami 

 
KESK 13 48,368 

 

 
turkistarhaaja 

 

 
7. 

 
39 Sulkakoski, Sirkka 

 
KESK 12 45,950 

 

 
eläkeläinen 

 

 
8. 

 
34 Niemissalo, Juha 

 
KESK 11 43,762 

 

 
eläkeläinen, opettaja 

 

 
9. 

 
24 Joensuu, Heidi 

 
KESK 7 41,773 

 

 
koulunkäynninohjaaja 

 

 
10. 

 
31 Mäkinen, Pauliina 

 
KESK 7 39,957 

 

 
lähihoitaja           

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi luettelon kun-
tavaaleissa 2017 Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista val-
tuustokaudelle 1.6.2017–31.5.2021. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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82 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 
 
Khall § 82 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on nimennyt aitaustyöryhmän 12.2.2015, (§ 16). Työryhmä on kokoon-
tunut kuluvan vuoden aikana kahdesti (27.3.2017 ja 24.4.2017) keskustelemaan erityi-
sesti kunnan sijoitustoiminnan toteutuksesta ja sijoitettujen rahojen sekä tuottojen hyö-
dyntämisestä Evijärvellä. 
 
Kunnan sijoitustoiminnan tuottoja voidaan hyödyntää Evijärvellä muun muassa kehit-
tämiseen. Aitaustyöryhmässä on keskusteltu kylien kehittämisrahasta, jolla koko kun-
taa voidaan tulevaisuudessa kehittää.  
 
Aitaustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kylien kehittämisrahalle tehdään vuo-
sittain 150.000 euron määrärahavaraus hallituksen alle vuodesta 2018 alkaen. Ajatuk-
sena on ollut, että käytäntöä kokeillaan 2-3 vuotena. Käytäntö voidaan vakinaistaa, jos 
se todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi.  
 
Kylien kehittämisraha on hyvin myös kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. 
Asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha lisää ky-
seisten linjausten lisäksi vahvasti mahdollisuuksia myös on kylien elinvoiman sekä hy-
vinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Kehittämisrahan ajatuksena on, että kylät itse miettivät ja ideoivat kylänsä kehittämis-
tarpeita ja -kohteita sekä kehittämisen toteutusta. Keskeisenä tavoitteena on virkistää 
samalla kylien toimintaa ja aktivoida kaikki kylät kyläyhdistysten perustamiseen, jos 
sellaista ei kylässä vielä ole. Samalla kehittämistarpeita ja –ideoita kehitellessä kylät 
aktivoituvat. 
 
Kylien kehittämiseen varattavaan määrärahaan hyödynnetään pääasiassa sijoitustoi-
minnan tuottoja. Kaikkea talousarvioon varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. 
Jaettava summa riippuu kylien kehittämistarpeista ja –ideoista sekä kylien tekemistä 
hakemuksista ja hankkeista.  

 
Keskustelussa oli puheena, että hakuaika on kerran vuodessa maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskuun lopussa on toinen hakuaika, jos rahaa on vielä jaossa. Hakijana 
on oltava toimiva kyläyhdistys, tieosuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai vastaava tai 
edellisten yhteenliittymä.  
 
Aitaustyöryhmässä on ollut puheena, että Kylien kehittämisrahan tarkemmat säännöt 
ja hankkeista syntyvät vastuut ym. tarkennetaan kehittämisrahan lopullisissa sään-
nöissä ja jakoperusteissa. Kehittämisrahan jakoperusteet ja säännöt päätetään halli-
tuksessa syksyllä 2017. Asiaan liittyen järjestetään mahdollisesti iltakoulu uudella val-
tuustolla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha 
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2. kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018  
3. kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-

tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   
 
 Ilmari Sulkakoski ehdotti seuraavaa muutosta kohtaan 1: Evijärvelle perustetaan 150-
 vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, jonka tarkoituksena on kylien akti-
 voiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämisrahan käyttökohteena ei kuitenkaan 
 voi olla tieverkon perusparannus. Niina Alatalo ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat 
 ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimieli-
 sesti. Kukaan ei vastustanut.  
  

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, 

jonka tarkoituksena on kylien aktivoiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämis-
rahan käyttökohteena ei kuitenkaan  voi olla tieverkon perusparannus. 

2. Kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018. 
3. Kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-

tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   
 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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83 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN RAKENNEMALLISTA 
 
Khall § 83 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto laatii maakunnallista rakennemallia yhteistyössä kuntien, vi-
ranomaisten, yliopistojen, elinkeinoelämän ja muiden tahojen kanssa. Etelä-Pohjan-
maan rakennemallin laadinta on edennyt lausuntovaiheeseen.  
 
Rakennemalli on maakunnan ja kuntien yhteinen maankäytön ja aluerakenteen kehit-
tämisstrategia. Vaikka rakennemalli ei ohjaa suoraan kaavoitusta eikä rakentamista 
juridisesti, se kertoo osallistuneiden kuntien ja tahojen yhteisen näkemyksen maakun-
nan maankäytön ja kehittämisen pitkän tähtäimen periaatteista. Rakennemallia hyö-
dynnetään tulevan kokonaismaakuntakaavan teossa.  
Etelä-Pohjanmaan rakennemallin laatiminen koostuu kahdesta osasta: rakennemallin 
tulevaisuuskuvien työstämisestä sekä varsinaisen rakennemallin laatimisesta. Raken-
nemallin tulevaisuuskuvien työstämisestä on vastannut Seinäjoen yliopistokeskus ja 
rakennemallin laatimisesta Sweco Ympäristö Oy. 
 
Neljä tulevaisuuskuvaa ovat: teknologia muuttaa arjen, tehokkuus ennen kaikkea, jul-
kinen sektori kehittäjänä ja yhteisöjen Etelä-Pohjanmaa. Tulevaisuuskuvien näkökul-
mia ovat keskeiset näkökulmat, läpileikkaavat näkökulmat sekä poikkileikkaavat nä-
kökulmat. Lausuttavaan rakennemalliaineistoon pääsee tutustumaan linkistä:  
 
http://adkiivisites.com/static/sweco/etela-pohjanmaan-liitto/index.php 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoja 10.5.2017 mennessä. 
 
Lausunto annetaan rakennemallin nettisivuston ”Lausunto”-sivun kautta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus antaa rakennemallista seuraavan lausunnon: 
 
Rakennemalli itsessään antaa kokonaisuutena varsin realistisen ja tavoittelemisen ar-
voisen näkymän Etelä-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuudesta. Evijärven osalta ra-
kennemallissa tulee painottaa nykyistä enemmän kunnan liikenteellistä asemaa kan-
tateiden 63 ja 68 risteyksessä, kantateiden tärkeää logistista merkitystä sekä Evijärven 
kuulumista yhtenä osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan merkittäviin luonto- ja virkis-
tyskohteisiin osana maakunnan itäosien järvialuetta.   
 
Kantateillä 63 ja 68 on tärkeää logistinen merkitys paikallisesti, alueellisesti ja valta-
kunnallisesti. Kantateiden 63 ja 68 risteys muodostaa raskaan liikenteen solmukohdan. 
Kantatiet ovat merkittäviä läpikulkuteitä maakunnasta toisiin maakuntiin. Kantateillä 
kulkee merkittävä määrä raskasta liikennettä. Erityisesti kantatien 63 liikenteellinen 
merkitys tulee kasvamaan, niin lyhytmatkaisissa kuljetuksissa ja liikenteessä kuin koko 
Tampere-Oulu välillä, kun kantatietä perusparannetaan nykyisestään. 
 
Rakennemallissa tulee huomioida voimakkaammin Tampere-Oulu-väliset yhteydet 
Evijärven kautta kt63 pitkin. Tampere-Oulu väli on Evijärven kautta 40 kilometriä lyhy-
empi ja myös nopeampi kuin rannikkoa (valtatie E8/8) pitkin. Tämä on merkittävä asia 
yrityksille ja raskaalle liikenteelle taloudellisesti, se säästää niin aikaa, työvoimakuluja 
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kuin polttoainekulujakin. Yhteydet etelästä Ouluun Evijärven kautta tulee lisätä Etelä-
Pohjanmaan verkostomalliin nykyistä vahvemmin. Kt 63 on merkittävä kehitettävä lii-
kenneväylä. 
 
Evijärvellä on tulevaisuudessa edellytykset kuulua uudistuvan elämys- ja palvelutuo-
tannon kokonaisuudessa yhtenä osana Etelä-Pohjanmaan maakunnan merkittäviin 
luonto- ja virkistyskohteisiin osana maakunnan itäosien järvialuetta, kuten lähikunnista 
Vimpeli ja Lappajärvi on rakennemallissa jo luokiteltu. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen ja valtuutti kunnanjohtajan teke-

 mään lausuntoon liikenteeseen ja luontoarvojen esilletuomiseen liittyviä muutoksia. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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84 § HANKINTAOHJEEN JA PIENHANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 84 
2.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunnan nykyiset yleiset hankintaohjeet on hyväksytty kunnanhallituksessa 
23.7.2007. Kuluneen kymmenen vuoden aikana kuntien ja yritysten toimintaympäristö 
on muuttunut ja hankintalainsäädäntöön on tullut useita muutoksia.  
 
Hankintalainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana ja uudet 
hankintalait ovat tulleet voimaan 1.1.2017 
 
Muutoksien johdosta kunnan hankintaohjeistusta on uudistettu ja päivitetty. Hankinta-
ohjeistus sisältää hankintaohjeen sekä erillisen pienhankintaohjeen. Hankintaoh-
jeessa ohjeistetaan hankinnat 5000 eurosta kansallisen kynnysarvon alarajaan 
saakka ja pienhankintaohje kohdistuu alle 5000 euron hankintoihin. 
 
Ohjeiden valmistelussa on hyödynnetty uudistuneen lainsäädännön lisäksi kunnissa 
viime vuosina valmisteltuja hankintaohjeita sekä Kuntaliiton ja Suomen Yrittäjien ma-
teriaaleja. Ohjetta on valmisteltu ja kommentoitu työryhmässä, jossa on ollut kunnan-
hallituksen ja Evijärven Yrittäjien edustus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan hankin-
taohjeen ja pienhankintaohjeen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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85 § ESITYKSET 6.12.2017 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ  

Khall § 85 
2.5.2017   Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 15.5.2017 mennessä.  

 
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään 
valtiovarainministeriön, sisäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. Kunnanhalli-
tuksia pyydetään kokoamaan esitykset ja toimittamaan ne hallinnonaloittain ryhmitel-
tynä aluehallintoviraston yksiköihin. 
 
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuosien pi-
tuus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 
perusteena. Kunniamerkkien antamisen edellytyksenä ovat merkittävät ansiot, joita 
asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnalli-
sissa tehtävissä. Ehdotukset on pyrittävä tekemään asianomaisen ollessa vielä vi-
rassa tai toimessa ennen eläkkeelle siirtymistä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämainei-
suus ja myös halu ottaa vastaan kunniamerkki.  
 
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta ja arvo-
nimestä vähintään 5 vuotta. Toisen kunniamerkin perusteluissa tulee siis korostaa 
ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla 
myös erityiset ansiot muussa kuin päätoimessa. Toisen kunniamerkin saaminen edel-
lyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä 
vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään. 
 
Esityksiä tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokkiin mahdollisimman tasapuolisesti kum-
mankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus tekee esityksen kunniamerkkien hakemi-
sesta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti hakea kunniamerkkejä kahdelle henkilölle. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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86 § HAAPIKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY:N ANOMUS KIINTEISTÖVEROSTA VA-
PAUTTAMISESTA 

Khall § 86 
2.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven Haapikylän Metsästysseura ry pyytää 14.3.2017 saapuneella anomuksella 
Evijärven kunnalta vapautusta kiinteistöverosta omistamansa metsästysmajan osalta. 
Anomustaan seura perustelee sillä, että maja on kyläläisten käytettävissä yhteisiin 
kokoontumisiin ja eri yhteisöjen kokouksiin. Lisäksi majaa on käytetty kerhotilana, 
seurakunnan tilaisuuksissa ja erilaisten merkkipäivien ja juhlien vietossa. Anomus on 
esityslistan liitteenä. 
 
Valtuusto on kokouksessaan 16.11.2015 § 48 päättänyt, että Evijärven kunta pidättää 
itsellään ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2016–
2018. 
 
Veronkantolain (769/2016) 50 § mukaan vapautus voidaan myöntää: 
 
”1) jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttömyyden, ela-
tusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennaisesti alentunut tai jos siihen 
on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä; tai 
 
2) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.” 
 
Kiinteistöverolain soveltamisohjeen (A64/200/2017) kohdan 9.2. mukaan vapautus 
voidaan myöntää vain, jos veronkantolaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Haapiky-
län Metsästysseuran anomuksessaan esittämät perustelut eivät täytä veronkanto-
laissa mainittuja edellytyksiä. Kunta ei voi ottaa kantaa yhdistyksen tai kiinteistön 
yleishyödyllisyyteen, vaan yleishyödyllisyyden ratkaisee verohallinto. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Haapikylän Metsästysseura 
ry:lle ei myönnetä vapautusta kiinteistöverosta. 
 
Perustelut: 
1) Veronkantolain 50 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohta. 
2) Kiinteistöverolain soveltamisohjeen kohta 9.2. 

 
 Terhi Kultalahti, Marja-Leena Kultalahti ja Ilmari Sulkakoski poistuivat jääveinä pykä-
 län käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Jari Anttikoski. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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87 § ESKOON SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2016 TIEDOKSI 

 
Khall § 87 
2.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi sosiaali-
asiamiehen raportin vuodelta 2016. 

  
Sosiaaliasiamies palvelee 17 kunnan asukkaita, jonka väestöpohja on n. 200 000 
asukasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tuottaa Evijärven lisäksi sosiaali-
asiamiespalvelut seuraaville kunnille: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kau-
hajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vim-
peli ja Ähtäri.  
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävän määrittelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista (24 §). Ydintehtävät ovat asiakasneuvonta, asiakkaan avustaminen muis-
tutusten tekemisessä, tiedottaminen asiakkaan oikeuksista, toimiminen asiakkaan oi-
keuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakkaan oikeuksien ja aseman kehi-
tyksen seuraaminen kunnissa ja vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallituk-
selle. Sosiaaliasiamiehen raportin mukaan vuonna 2016 oli yksi yhteydenotto Evijär-
veltä. Raportti liitteenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen 
raportin vuodelta 2016. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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88 § VALTUUSTOALOITE/LASSE VERTANEN 

Khall § 88  
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kunnanvaltuutettu Lasse Vertanen on jättänyt valtuuston kokouksessa 27.3.2017 
kiinteistöihin liittyvän valtuustoaloitteen, jonka myös Markus Kattilakoski on allekirjoit-
tanut.  
 
Valtuustoaloitteessa Lasse Vertanen esittää, että ”Evijärven kunta tekee pikaisesti 
periaatepäätöksen valtuustotasolla, että: Kunta ei osta aiemmin omistamiaan ja liike-
toimintatarkoitukseen myymiään rakennettuja kiinteistöjä takaisin, taikka muutoinkaan 
liiketoiminnassa käytettyjä kiinteistöjä yrityksiltä, muutoin kuin sellaisessa tapauk-
sessa jossa kiinteistö puretaan ja kunta tarvitsee maa-aluetta tarpeisiinsa.” 

  
 Aloitteen perusteluissa Vertanen kirjoittaa että ”kunta ei ole takaisinostovelvollinen 

myymiensä kiinteistöjen osalta. Päätöksellään kunta edistää yritysten välistä tasapuo-
lista kohtelua ja estää korruptiota ja laitonta verovaroin tapahtuvaa yritystoiminnan tu-
kemista, joka ei kuulu kunnan toimialaan. Kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista 
päätöksiä, jotka johtaisivat jonkin yrityksen toiminnassaan ottamisen riskien sosialisoi-
misen veronmaksajien maksettavaksi.” 

 
Aloitteen perusteluissa pitää hyvin paikkansa, että kunta ei ole takaisinostovelvollinen 
myymiensä kiinteistöjen osalta. Kunta ei ole velvollinen ostamaan myymiään kiinteis-
töjä takaisin.  
Kunnalla tulee olla toiminnassaan oma harkinta- ja päätösvalta siihen hankkiiko se 
jonkun kiinteistön omistukseensa vai ei. On vaikea nähdä todellisia syitä sille, miksi 
kunta ei voisi ostaa kiinteistöä yritykseltä tai miltä tahansa muulta taholta, jos kunnalla 
on toiminnassaan kiinteistölle todellista käyttöä ja se katsotaan kokonaistaloudelli-
sesti kannattavaksi kunnalle hankkia.  
 
Valtuustoaloitteen perusteluissa on viitattu korruptioon ja laittomaan verovaroin ta-
pahtuvaan yritystoiminnan tukemiseen. Viittaus korruptioon on kaukaa haettu. Evijär-
vellä ei ole havaittavissa korruptioon viittaavaa. Evijärvellä noudatetaan esteellisyys-
säännöksiä niin asioiden valmistelussa kuin päätöksenteossakin. Evijärvellä ei myös-
kään tueta laittomasti verovaroin yritystoimintaa. Jos kunta harkitsee kiinteistön osta-
mista yksityiseltä yritykseltä, tulee tapauskohtaisesti varmistaa, ettei kyseessä ole lai-
ton verovaroin tapahtuva yritystoiminnan tukeminen. 
 
Asiaa on tiedusteltu Kuntaliiton hankintalakimiehiltä. Kiinteistökauppojen osalta on 
noudatettava EU:n valtiontukisäännöksiä. Kyse ei ole valtiontuesta, jos kiinteistön 
kauppa ja kauppahinta ovat markkinaehtoisia. Pelkkä kauppahinnan markkinaehtoi-
suudesta varmistuminen ei vielä osoita, että kauppa olisi kokonaisuutena markki-
naehtoinen. Valtiontuki voi ilmetä yritysten kanssa tehtävissä kiinteistönkaupoissa 
esimerkiksi ali- tai ylihinnoiteltuna kauppahintana suhteessa markkinahintaan. Kun-
nan tulee ennen kauppaa koskevaa päätöstään asianmukaisesti varmistua tarvitta-
essa myös siitä, ettei kiinteistöä osteta ylihintaan eli ettei kauppaan sisälly tältäkään 
osin tukea.  
 
Aloitteen perusteluissa on myös kirjoitettu, että kunnan taloudellinen tilanne ei mah-
dollista päätöksiä, jotka johtaisivat jonkin yrityksen toiminnassaan ottamien riskien so-
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sialisoimisen veronmaksajien maksettavaksi. Jos kunta päättää hankkia hyväksi kat-
somiinsa käyttötarkoituksiin tarvitsemansa kiinteistön, ei hankintaa tehdä yritystoimin-
nan riskien sosialisoimiseksi, vaan siksi että kyseinen kiinteistö nähdään kunnan 
omaan toimintaan soveltuvaksi kokonaistaloudelliseksi ja kustannustehokkaaksi rat-
kaisuksi. Kunnan taloudellinen tilanne mahdollistaa kiinteistöhankinnat, jotka ovat 
kunnan perustehtävän toteuttamiselle tarpeellisia ja taloudellisesti perusteltuja.   

  
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta 

jatkotoimenpiteisiin, eikä valtuusto tee aloitteessa esitettyä periaatepäätöstä että kunta 
ei voi ostaa kiinteistöä yritykseltä. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus menettelee aloitteessa esitetyn mukai-

sesti. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 
 

 Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpitei-
siin, eikä valtuusto tee aloitteessa esitettyä periaatepäätöstä että kunta ei voi ostaa 
kiinteistöä yritykseltä. 

 
 Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävän mielipiteen. 

 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-

nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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89 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 89 
2.5.2017 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
Tekninen lautakunta 27.4.2017 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 18 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 21 Yhteistyökumppanuus Aijjoos-toiminnan kanssa Hytti 4055 -hankkeessa 

 
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 169 Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinta 2018-21 
 183 Leirikouluohjelman hyväksyminen 
 191 Museon kesätyöntekijät 2017 
 
 Kunnaninsinööri: 
 Päätökset §:t 
 68 Asuntohakemus 
 69 Hanketyöntekijän valinta Evijärven kunnostushankkeelle 
 75 Työajan muutos 
 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 90 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 90  
2.5.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Ympäristöministeriön päätös 27.3.2017 alueen lunastamisesta luonnonsuoje-
lutarkoituksiin 

2. Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 2/2017 28.3.2017 
3. Valviran päätös 11.4.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista 

koskevasta luvan muuttamisesta 
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.4.2017: Välijoen kalata-

lousmaksun tarkistaminen, Lappajärvi ja Evijärvi ja päätös 25.4.2017: Musta-
järven luonnonravintolammikon rakenteiden ja kalankasvatustoiminnan vesita-
lous- ja ympäristölupa 

5. Kuntatyönantajien (KT) yleiskirje 4/2017 
6. Kuntaliiton yleiskirjeet 24.4.2017 11/2017 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja 

muiden toimielinten valinnat ja 12/2017 Kuntayhtymän toimielinten valinta 
7. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 4/2017 24.4.2017 
8. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 2/2017 28.03.2017 
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuntaneuvottelun pöytäkirja 10.4.2017 
10. Johtoryhmän muistiot kokouksista 11.4., 18.4., 25.4. ja 2.5.  
11. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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91 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄRVINET OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 

 
Khall § 91 
2.5.2017  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunta on Järvinet Oy:n osakaskunta. Valtuustokauden pidennyttyä on syytä 
valita kunnan yhtiökokousedustaja ja hänelle varaedustaja 18.5.2017 olevaan Jär-
vinet Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Uusi kunnanhallitus nimeää myöhemmin 
kunnan edustajat alkavalle valtuustokaudelle. 
 
Hallintosäännön 30 §:n kohdan 26. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osak-
kaana tai jäsenenä. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.2.2015 (§ 33) valinnut vuosille 2015 – 2016 Jär-
vinet Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Juha Alkion ja varaedustajaksi Terhi Kultalah-
den. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Etelä-Pohjanmaan Järvinet Oy:n 
varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.5.2017 edustajaksi Juha Alkion ja varaedustajaksi 
Terhi Kultalahden. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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92 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN UUDELLEENRAKENTAMINEN JA KAAVAMUUTOK-
SEN TEKEMINEN KORTTELIN 403 ETELÄPUOLELLE 

 
Tekla  
27.4.2017  Evijärven hyötykäyttöasema sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella kiinteistöllä Poh-

jantie 1 52–401–2-330. Teollisuusalueen keskellä kulkee Kärritie, jonka varrella hyö-
tykäyttöasema sijaitsee. Kärritiellä hyötykäyttöasemalle pääsyä jonottavat henkilöau-
tot peräkärryineen aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-autoliikenteelle, jotka ovat 
tuomassa tai hakemassa raaka-aineita tai valmiita tuotteita alueen yrityksiltä. 

 
Nykyisen hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollista aseman muuttamista toimivam-
maksi.  
 
Hyötykäyttöaseman siirtämisestä toisaalle on keskusteltu jo pitkään, joten vuoden 
2017 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa hyötykäyttöaseman siirtämiseksi. 
 
Nykyisen hyötykäyttöaseman rakenteita ei voi käyttää uudelleen kuin pieneltä osin, 
joten oikeampi termi olisi keskustella hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta.  
 
Uudelleenrakentamalla hyötykäyttöasema toisaalle, vapautuisi nykyinen maa-alue 
johonkin muuhun teollisuutta- ja yritystoimintaa palvelevaan käyttöön. 
 
Mahdollisia uusia paikkoja hyötykäyttöasemalle on kartoitettu eri puolilta kirkonkylää 
ja sen lähialuetta. Vaihtoehtoisia paikkoja on selvityksissä ollut muutamia mm. Des-
tian omistama louhosalue kalliokankaan läheisyydessä, kalliokankaan vanha kaato-
paikka-alue sekä nykyiseltä teollisuusalueelta jokin toinen paikka.  
 
Sopivin uusista vaihtoehdoista olisi kunnan jo omistamalla maa-alueella Pukkilantien 
varressa, pururadan parkkialueesta nuorisoseuran suuntaan. Kiinteistö on nimeltään 
Timberbacka N:o 52-401-7-351. Kyseinen alue on aikoinaan toiminut Evijärven ener-
gialaitoksen varastoalueena, mutta nykyisellään alue on pusikoitunut ja lähes um-
peen kasvanut.  
 
Hyötykäyttöasema voitaisiin rakentaa Pukkilantien suuntaisesti ja mahdollisimman 
lähelle tietä, huomioiden tienpitäjän, eli ely-keskuksen vaatimukset asiassa. Hyöty-
käyttöaseman uudesta paikasta on keskusteltu myös ekoroskin kenttäesimies Mats 
Koivusalon kanssa. Koivusalon näkemyksen mukaan esitetty paikka Pukkilantien var-
rella sopisi hyvin hyötykäyttöaseman uudeksi paikaksi. 
 
Liikennöinti alueelle tapahtuisi mahdollisesti pururadan parkkialueen kautta, jolloin 
uutta liittymää alueelle ei tarvitsisi anoa. Lisäksi pururadan parkkialue toimisi odotus-
alueena, mikäli samanaikaisia käyttäjiä hyötykäyttöasemalla olisikin useampia. 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenipitoista maata, joten lähtökohtaisesti se soveltuu 
rakentamiseen hyvin. 
 

 Kyseinen alue on kokonaisasemakaavassa asuin- ja pientalokorttelin n:o 403 etelä-
puolella ja alue on kaavoitettu VR, eli virkistys- ja ulkoilualueeksi. Pukkilantien vastak-
kainen puoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi. 
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 Mikäli hyötykäyttöasema siirto toteutettaisiin, täytyisi alueen kaavoitus muuttaa hyöty-
käyttöaseman toimintaan sopivaksi.  

  
 Liitteessä 3 on kaavaote, kiinteistörekisteriote sekä ilmakuva, jossa näkyy kiinteistö-

jen rajat. Jokaiseen liitteen kuvaan on hahmoteltu uusi hyötykäyttöaseman paikka. 
 

Talousarvion investointiosaan varatun määrärahan suuruuden perusteella päätös-
valta investoinnista kuuluu lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Lisäksi voimassaole-
van hallintosäännön mukaan kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. 
  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uu-
delleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta 
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seu-
raavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi.  
 

2. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouk-
sia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

3. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
4. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 Khall § 92 
2.5.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Hyötykäyttöasema uudelleenrakennetaan Pukkilantien 

varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta nuorisoseuran suuntaan. Kunnan-
hallitus: 
1. hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman uudelleenraken-

nuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen siten, että korttelin 
403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa pal-
velevaksi alueeksi,  
 

2. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouksia ja päättä-
mään kaavoitustyön tilaamisesta, 
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3. käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja valtuuttaa teknisen 
toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen edellä 
tässä pykälässä esitettyyn paikkaan ja  

 
4. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöaseman rakentami-

sesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaavoituksen sal-
liessa on mahdollista. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti asian pöydälle jättämistä. Terhi Kultalahti ja Pertti Ve-
sala kannattivat ehdotusta. Kukaan ei vastustanut ehdotusta. 

 
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 
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93 § MUUT ASIAT 

Khall § 93 
2.5.2017 

1. Lappajärven vesiosuuskunnan kanssa neuvoteltu vesisopimus on allekirjoitettu. 
2. Elsi Övermark on aloittanut hanketyöntekijänä järven kunnostushankkeessa. 
3. Sijoitusten tuottoja on kotiutettu. 
4. Kesälehti julkaistaan 10.5.2017 Järviseudun Sanomien laajan jakelun välissä yh-

teistyössä Elinvoimainen Evijärvi –hankkeen kanssa. Lehti sisältää tapahtumaka-
lenterin ja muita ajankohtaisia asioita. 

5. Elokuussa henkilöstömuutoksia kunnassa. 
6. Luottamushenkilökoulutusta uudelle valtuustolle järjestetään yhteistyössä Vimpe-

lin, Lappajärven ja Soinin kuntien kanssa toukokuun lopussa. 
7. Yritys- ja vastaanottohallin toteutus. 
8. Keskusteltiin Lappajärvelle suunnitellusta tuulivoima-alueesta. 
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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 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  82, 84, 86, 92 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
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           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö 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 ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on il-
moitettava 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 arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


