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49 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 49 
20.3.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
50 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 50 
20.3.2017 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: Esityslista hyväksyttiin. 

 
 

51 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 51 
20.3.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Jukka Kuusela. 
 
 Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Anttikoski ja Jukka Kuusela. 
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52 § VALTUUSTON 6.3.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 52 
20.3.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 6.3.2017 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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53 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMI-
NEN 

Khall § 53 
20.3.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven keskusvaalilautakunta on valittu valtuuston kokouksessa 21.1.2013. Kes-
kusvaalilautakunnan varajäseniä ovat: 
1. Airi Virtanen 
2. Virpi Mäkelä 
3. Jarmo Kauris 
4. Vuokko Kattilakoski 
5. Pauli Haapala 
6. Keijo Forsbacka 
7. Jaakko Lassila 

 
Keijo Forsbacka on ehdokkaana kuntavaaleissa ja on näin ollen esteellinen osallistu-
maan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn. 

 
Jarmo Kauris ja Vuokko Kattilakoski ovat esteellisiä hallintolain tarkoittaman läheisen 
henkilön ehdokkuuden perusteella. 

 
Airi Virtanen on ilmoittanut, ettei osallistu keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kevään 
aikana. 

 
Pauli Haapala on kuollut, eikä hänen tilalleen ole valittu varajäsentä. 
 
Vaalilain 14 § 1 momentin mukaan jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteelli-
nen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.  
 
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Lautakunnan varsinaisista 
jäsenistä kaksi on esteellisiä oman tai läheisen ehdokkuuden perusteella. Varajäseniä 
on näin ollen tarpeen kutsua kokouksiin. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus määrää väliaikaiset varajäsenet keskusvaa-
lilautakuntaan Airi Virtasen, Jarmo Kauriin, Vuokko Kattilakosken, Pauli Haapalan ja 
Keijo Forsbackan sijaan. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti varajäseniksi Karoliina Sulkakoskea ja Juhani Pitkäjärveä. 
 
Ilmari Sulkakoski ehdotti varajäseneksi Pentti Kultalahtea. 
 
Terhi Kultalahti ehdotti varajäseneksi Anne Joensuuta. Lisäksi Terhi Kultalahti ehdotti, 
ettei Airi Virtasen sijaan nimetä uutta varajäsentä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus määräsi keskusvaalilautakunnan varajäsenet seuraavasti:  

1. Airi Virtanen 
2. Virpi Mäkelä 
3. Pentti Kultalahti 
4. Karoliina Sulkakoski 
5. Juhani Pitkäjärvi 
6. Anne Joensuu 
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7. Jaakko Lassila 
 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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54 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA  

Khall § 25 
6.2.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä 
äänestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa (2012) ehdokkaita 
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 
 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2017 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jä-
senen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Ilmari Sulkakoski esitti vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Lauri Tähtistä ja 1. varajä-
seneksi Heli Saarta 
 
Markus Kattilakoski esitti vaalilautakuntaan varapuheenjohtajaksi John Söderlundia ja 
varajäseniksi Ari Karvosta sekä Ingegerd Aspholmia.  
 
Terhi Kultalahti esitti Harri Laukkosta ja Anneli Marsia vaalilautakunnan varsinaiseksi 
jäseneksi ja varajäseneksi Ulla Lassilaa. 

 
 Niina Alatalo esitti vaalilautakunnan jäseneksi Tarja Jokelaa. 
 
 Ilmari Sulkakoski esitti vaalilautakunnan varajäseneksi Eila Levästä. 



EVIJÄRVEN KUNTA 20.3.2017 84 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Ilmari Sulkakoski esitti vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Tapani Vanhamäkeä ja va-
rajäseneksi Kalevi Rintalaa. 

 
Markus Kattilakoski esitti vaalitoimikunnan varapuheenjohtajaksi Maritta Hanhikoskea 
ja varajäseneksi Ingegerd Aspholmia. 

 
Terhi Kultalahti esitti vaalitoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi Maire Vesalaa ja vara-
jäseneksi Ulla Lassilaa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus:  

1. päätti asettaa vuoden 2017 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoi-
mikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 

2. valitsi vaalilautakunnan  
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Pj   Lauri Tähtinen    1. Heli Saari 
Vpj John Söderlund  2. Ari Karvonen 
jäsen Anneli Mars    3. Ulla Lassila 
jäsen Harri Laukkonen  4. Eila Levänen 
jäsen  Tarja Jokela   5. Ingegerd Aspholm 

3. valitsi vaalitoimikunnan 
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
pj Tapani Vanhamäki   1. Ulla Lassila  
vpj Maritta Hanhikoski   2. Kalevi Rintala    
jäsen Maire Vesala   3. Ingegerd Aspholm 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

______________ 
 
Khall § 54 
20.3.2017 Ulla Lassila on Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:n ehdokkaana. Keskusvaalilau-

takunta on kokouksessaan 8.3.2017 § § 16 hyväksynyt ehdokashakemukset kaikilta 
ehdokashakemuksen jättäneiltä puolueilta. 

  
 Vaalilain 15 § 3 momentin mukaan ehdokas ei voi olla jäsenenä tai varajäsenenä 

vaalilautakunnassa ja/tai vaalitoimikunnassa. Näin ollen Ulla Lassilan tilalle vaalilau-
takunnan 3. varajäseneksi ja vaalitoimikunnan 1. varajäseneksi tulisi valita henkilö. 
Valittava henkilö tai henkilöt voivat olla miehiä tai naisia. Vaalilautakunnan ja vaali-
toimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edelli-
sissä kuntavaaleissa (2012) ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puo-
lueita. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee  

1. Vaalilautakunnan 3. varajäsenen 
2. Vaalitoimikunnan 1. varajäsenen. 

 
Terhi Kultalahti ehdotti vaalilautakunnan 3. varajäseneksi ja vaalitoimikunnan 
1. varajäseneksi Anne Joensuuta. Muita ehdotuksia ei tehty 

 
Päätös: Valittiin Anne Joensuu vaalilautakunnan 3. varajäseneksi ja vaalitoimikunnan 
 1. varajäseneksi. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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55 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  
  
Khall § 55   
20.3.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on 
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl-
keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpää-
tökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot 
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa 
oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Tä-
tä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.  Tilinpäätöksen allekirjoit-
tavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.  
 
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakon-
sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilin-
päätös tulee laatia samalta päivältä kun kunnan tilinpäätös. 
 
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-
nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä 
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmas-
sa.  
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan ta-
loussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi 
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on 
kunnanhallituksen tehtävä. 
 
Tilikausi 2016 toteutui huomattavasti talousarviota paremmin. Talousarviossa vuosi-
kate kirjattiin -46 506 € alijäämäiseksi. Tilikauden tulokseksi budjetoitiin -473 336 €. 
Alijäämäinen talousarvio saatiin hyvällä ja kustannustehokkaalla toiminnalla käännet-
tyä ylijäämäiseksi tilinpäätökseksi.  
 
Kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen vuosikate on 502 660,32 euroa ylijäämäinen. 
Poistojen (444,418,57 €) jälkeen tilikauden tulokseksi muodostuu 58 241,75 euroa. 
Evijärven kunta teki vuonna 2016 kolmannen ylijäämäisen tilinpäätöksen peräkkäin. 
Taseeseen kertynyt ylijäämä on vuosi 2016 mukaan laskettuna kaikkiaan lähes viisi 
miljoonaa euroa 4 923 813 M€. Ylijäämää on 1 942 euroa/asukas. Kuntakonsernin 
ylijäämä on 25 370 €.         
 
Vuoden 2016 tilinpäätös on liitteenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
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2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä 58 241,75 euroa 
jätetään taseen yli-/alijäämätilille. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintosihteerin tekemään tilinpäätökseen tekstitar-
kistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia, 
jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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56 § LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON 
VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 

Khall § 56 
20.3.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausunnot 
sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksesta 
hallituksen esitykseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysminis-
teriöön 28.3.2017 klo 16.15 mennessä.  
 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 
7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan 
lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus 
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita 
palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa 
palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja 
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle 
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  
 
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan 
ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja 
velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. 
Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot tur-
vata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muus-
sa valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnalli-
sesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oi-
keusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa.  

 
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen. 
Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-
sesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksis-
ta (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia 
koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle.  

 
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin 
esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Moni-
kanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 
aikana.   
 
Liitteenä on Evijärven kunnan lausunto hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja tervey-
denhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liittee-
nä olevan lausunnon hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnan-
vapauslainsäädännöksi.  

 

https://www.google.fi/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=633&q=LAUSUNTOPYYNT%C3%96+LUONNOKSESTA+SOSIAALI+-+JA+TERVEYDENHUOLLON+VALINNANVAPAUS+LAINS%C3%84%C3%84D%C3%84NN%C3%96KSI&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm9K3ymMTSAhUGhywKHU5IAvAQBQgUKAA
https://www.google.fi/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=633&q=LAUSUNTOPYYNT%C3%96+LUONNOKSESTA+SOSIAALI+-+JA+TERVEYDENHUOLLON+VALINNANVAPAUS+LAINS%C3%84%C3%84D%C3%84NN%C3%96KSI&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjm9K3ymMTSAhUGhywKHU5IAvAQBQgUKAA
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Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa liitteenä olevan lausun-
non hallituksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsää-
dännöksi.  
 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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57 § ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N OSAKASJÄRJESTELYT 

Khall § 57 
20.3.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ssä toteutetaan omistuksen uudelleenjärjestelyä, jo-
hon liittyen on valmisteltu osakassopimuksen muutosta. Tällöin yhtiön omistuspohja 
muuttuisi siten, että Seinäjoen kaupunki ja Into Seinäjoki Oy omistaisivat yhtiöstä vä-
hintään 60 prosenttia. Uusi osakassopimus on käsitelty osakaskuntien kuntajohtaja-
kokouksessa 7.2.2017. 
 
Muutos on suunniteltu toteutettavaksi 15.4.2017 mennessä siten, että Seinäjoen 
kaupunkikonsernin omistusosuudeksi yhtiössä tulee vähintään 60 prosenttia. Alla 
olevassa taulukossa on esitelty kuntien tämän hetkiset osakkeet ja omistusosuus 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ssä. 
 

kunta/kaupunki osakemäärä osuus osakkeista % 

Seinäjoki 72 40 

Kurikka 28 16 

Alavus 19 11 

Ilmajoki 14 8 

Alajärvi 14 8 

Kuortane 14 8 

Lappajärvi 5 3 

Vimpeli 3 2 

Evijärvi 3 2 

Soini 3 2 

yhtiön hallussa 3 2 

yhteensä 178 100 

 
Yhtiön perusrahoitusta ollaan muuttamassa kohti sopimusperusteisempaa mallia, niin 
että vuonna 2017 rahoituksen kiinteä osuus on 70 %, vuonna 2018 60 % ja vuonna 
2019 50 % yhtiön hallituksen vuodelle 2017 esittämästä vuosimaksusta (186 444 e). 
Loput rahoituksesta hankitaan myymällä sopimusperusteisesti palveluita kunnille ja 
mahdollisille ulkopuolisille toimijoille. 
 
Evijärven maksuosuus Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ssä on ollut 4.500 euroa vuo-
dessa. Uuden osakassopimuksen mukainen sopimusperustaisempi kuntamaksu-
osuus on sinänsä hyvä ja positiivinen suuntaus. Tämän vuoden osalta uusi maksupe-
ruste ei muuta Evijärven maksuosuutta, joten se ei vaikuta siltä osin käytäntöön. 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:llä on ylimääräinen yhtiökokous 28.3.2017, jossa ta-
voitteena on hyväksyä uusi osakassopimus. Seinäjoki/Into Seinäjoki Oy on sitoutunut 
ostamaan yhtiöstä poisjäävien kuntien osakkeet vuosina 2017–2019. 
 
Evijärven kunnalla on kolme osaketta. Seinäjoki/Into Seinäjoki Oy on sitoutunut os-
tamaan osakkuudesta luopuvan kunnan osakkeet osakassopimuksessa määriteltyyn 
hintaan 672,75 e/kpl. Kokonaishinta on 2018,25 e. 
 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ssä eivät ole mukana mm. Kauhava, Lapua ja Ähtäri. 
Näin ollen se ei ole kattavasti maakunnallinen matkailuyhtiö. Nyt uutta osakassopi-
musta valmisteltaessa yhtiöstä on tällä tietoa jäämässä pois muitakin kuntia. Yhtiö 
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muuttuu yhä Seinäjoki keskeisemmäksi. Yhtiön maakunnallinen ja laajempi alueelli-
nen kattavuus ja vaikuttavuus alenevat entisestään. 
 
Evijärven kunnan on tässä kohti perusteltua irtautua yhtiöstä. Yhtiöstä ei ole koettu 
Evijärvellä saatavan täysin kunnan jäsenmaksuosuutta vastaavaa hyötyä. Yhteistyötä 
yhtiön kanssa voidaan tehdä siltä osin kun kunta näkee toiminnasta Evijärvelle hyöty-
jä seuraavan. Kunta voi ostaa Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:ltä hyödylliseksi koettu-
ja palveluita sopimusperustaisesti. Tulevaisuuden osalta on Evijärvellä syytä arvioida 
ja suunnitella vuoden 2017 aikana miten Evijärvi hoitaa jatkossa matkailumarkkinoin-
nin ja –viestinnän kokonaisuuden. 
 
Tämän vuoden osalta kunnilta on laskutettu ensimmäisen vuosineljänneksen osuus 
vuosimaksusta. Selkeintä Evijärven kannalta on tässä kohti sitoutua olemaan yhtiön 
toiminnassa mukana siihen asti kunnes osakauppa on toteutunut. Kunta ei ota kantaa 
osakassopimuksen muutokseen, sen voi tehdä tarvittaessa osakkeiden uusi omistaja. 

 
Evijärven kunnan hallintosäännön 30 § (1 mom kohta 9.) mukaan kunnanhallitus 
päättää sopimuksista, sitoumuksista ja muista oikeustoimista siltä osin kuin päätös-
valtaa ei ole annettu muulle viranomaiselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta: 
 

1. irtaantuu Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:stä, 

2. myy kolme Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osaketta Into Seinäjoki Oy:lle ja 

3. sitoutuu vuosimaksuun ja yhtiön toimintaan siihen saakka kunnes osakekaup-

pa toteutuu, korkeintaan ensimmäisen vuosipuoliskon 2017 ajaksi.   

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 20.3.2017 91 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

58 § TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖ- JA TYÖJÄRJESTELYT    

Khall § 58 
20.3.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kunnanhallitus päätti 21.11.2016 (§ 158) teknisen toimen henkilöstötarpeen ja työteh-
tävien selvittämiseen liittyen hakea Kunteko-hankkeesta sparrausta. Evijärvi sai hae-
tusti sparrauksen kahdeksi päiväksi, jotka toteutuivat 15.12.2016 ja 16.1.2017 Lisäksi 
kunta osti konsultilta yhden lisäpäivän 20.2.2017. 
 
Kahtena ensimmäisenä sparrauspäivänä tehtiin mm. tarkennetut tehtävänkuvaukset 
teknisen toimen toimistohenkilökunnalle, kartoitettiin työnkuormitusta ja jakautumista, 
SWOT-analyysi ja listattiin toiminnan kehittämistarpeita. 
 
Kolmannella sparrauskerralla helmikuussa tehtyä työtä syvennettiin niin, että arvioitiin 
ratkaisuvaihtoehtoja kunnan rakennuspalveluihin. Vertailtavina malleina olivat nykyi-
nen malli ja sen kehittäminen ja vaihtoehtoinen malli, jossa ostopalvelusopimus irti-
sanotaan ja tehtävät jaetaan organisaation sisällä. 
 
Sparrauksessa tehty vertailu eri ratkaisuvaihtoehdoista sekä niiden välistä vertailua, 
SWOT-analyysi sekä 16.1. havaittuja toiminnan kehittämistarpeita on kokousaineis-
ton oheismateriaalina. 
 
Sparrauksessa todettiin, että ostopalvelusopimus turvaa asiantuntevat palvelut kun-
nalle ja se on Evijärvelle kustannustehokas. Nykyinen malli ja sen kehittäminen on 
varmin tapa varmistaa Evijärvelle osaava, laadukas ja kustannustehokas rakennus-
tarkastuspalvelu tulevaisuudessa. Laskennallisesti yksi rakennustarkastaja on riittävä 
noin 5000 asukasta kohti, joka tässä tapauksessa osuu hyvin Evijärven ja Lappajär-
ven kuntien yhteenlaskettuihin palvelutarpeisiin.  
 
Ostopalvelusopimus mahdollistaa nykyisen henkilöstön työnjaon optimaalisen uudis-
tamisen sekä henkilöstön ja pienen organisaation kehittämisen. Laadukkaat ja toimi-
vat rakennustarkastuspalvelut ovat merkittävä edellytys Evijärven kunnan strategian 
toteuttamisessa.  
 
Oheismateriaalina olevan SWOT -yhteenvedon kohta ”Heikkoudet” puoltaa tehtyä 
päätösesitystä. Jos sopimus irtisanotaan, teknisen toimen organisaatiosta tulee re-
sursseiltaan entistäkin kapeampi ja haavoittuvampi. Samalla työnkuormitus lisääntyy 
ja organisaatiosta lähtee erityisosaamista pois. Nykyisestä mallista parannettavaa on 
hankintaosaamisen, varahenkilöiden ja sijaisuuksien sekä toiminnan organisoimisen 
osalta.   
 
Nykyistä mallia voi selkeyttää ja toimintaa organisoida tehokkaammin uudistamalla 
teknisen toimen henkilöstön ja erityisesti kunnaninsinöörin ja rakennusmestarin kes-
kinäistä työnjakoa. Toimistonhoitajan tehtäväalueen laajentaminen asiakaspalvelussa 
edellyttää osaamisen varmistamista ja toimen muuttamista viraksi. 

 
Sparrauksessa linjattiin tehtäväsiirtoja kunnaninsinööriltä rakennusmestarille.  
Seuraavat kunnaninsinöörin tehtävän sisältämät kokonaisuudet siirtyvät rakennus-
mestarin vastuulle vuoden 2017 aikana:  
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 Kunnan omistamien kiinteistöjen korjaustarpeen suunnitteluttaminen ja kilpai-
luttaminen  

 Asiakaspalvelu ja neuvonta vesi- ja viemärilaitoksen ongelmatilanteissa 

 Investointiohjelman alle 10 000 €:n hankinnat  

 Kunnan valmius- ja varautumissuunnittelu ja toiminta 
 

Näillä työnjaon muutoksilla voidaan toiminnan tehostamisen lisäksi tasoittaa työn-
kuormituksen epätasaista jakautumista teknisessä toimessa.  

 
Tiimitoimintaa tulee kehittää teknisissä palveluissa. Tähän liittyen teknisessä toimes-
sa lisätään säännöllisiä osastopalavereja. Teknisessä toimessa otetaan käyttöön 
myös säännölliset kehityskeskustelut. Sparrauksessa saatiin mallipohja kehityskes-
kusteluihin. Sparrauksessa laaditut tarkennetut toimenkuvaukset täsmentyvät jatkos-
sa näiden kehityskeskustelujen yhteydessä. 

 
Jos rakennustarkastuksen sopimus päätettäisiin irtisanoa, rakennustarkastuksen suo-
rittaminen ei voi siirtyä kuntaan välittömästi. Tehtäväjakojen uudistaminen ja osaami-
sen varmistaminen edellyttävät riittävää siirtymäaikaa (2017–2018). 
 
Sopimuksen jatkaminen edellyttää rakennustarkastuspalveluiden asiakaspalvelun 
kehittämistä; mm. asiakasvuorovaikutuksen laadun, asiakasyhteydenottojen keskit-
tämisen, palvelun monikanavaisuuden sekä, digitaalisten palveluiden käyttöönoton 
osalta. Palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä tullaan jatkossa seuraamaan säännöl-
lisesti asiakaspalautekyselyillä. 
 
Rakennustarkastuspalveluiden kehittämistarpeet voivat olla Evijärven ja Lappajärven 
osalta yhteisiä ja samansuuntaisia. Kehittämistarpeista ja -suunnasta voi keskustella 
ja sopia Lappajärven kanssa. Tästä käydään keskustelua Lappajärven kanssa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  
1. Teknisen toimen toimistotyötä kehitetään nykyisen mallin pohjalle.  
2. Rakennustarkastuspalvelujen tuottamista jatketaan nykyisen ostosopimuksen 

mukaisesti toimintaa kehittäen.  
3. Palvelun laatua seurataan säännöllisesti asiakaspalautekyselyillä.  
4. Toimistonhoitajan tehtävä muutetaan viraksi.  

 
Jari Anttikoski ehdotti asian pöydälle jättämistä. Pertti Vesala ja Terhi Kultalahti 
kannattivat ehdotusta. 
 

 
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Asia jatkovalmistellaan yhdessä kun-
nanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan 
kanssa. Palvelun laatua seurataan säännöllisesti asiakaspalvelukyselyillä. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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59 § SUOSTUMUS KIINTEISTÖKAUPAN TOTEUTTAMISEEN 

Khall § 59 
20.3.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Sähköasennus Tapio Mustajärvi on ostanut Evijärven kunnalta 12.10.2016 allekirjoi-
tetun kauppakirjan mukaan 2383 m²:n suuruisen määräalan Tuhvanranta –nimisestä 
tilasta Rno 2:267, kiinteistötunnus 52-401-2-267. Kauppakirjan kohdan 11. Edelleen 
luovuttaminen mukaan:  

”Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen 
määrä-alaa rakentamattomana, ellei myyjä anna tähän kirjallista suos-
tumustaan.  

 
Ostaja sitoutuu ottamaan kohdassa 9 mainitun sopimusehdon määrä-
alaa koskeviin vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli määräala luovutetaan 
rakentamattomana, kohdan 8 ehto on myös otettava luovutuskirjaan.”. 

 
Sähköasennus Tapio Mustajärvi pyytää 8.3.2017 saapuneella lupa-anomuksella kun-
nanhallitukselta lupaa myydä tontti edelleen. Lupa-anomus on liitteenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa suostumuksensa Sähköasennus 
Tapio Mustajärvelle määräalan myymiseen edelleen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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60 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 60 
20.3.2017 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: 
Sivistyslautakunta 14.3.2017 
 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

 
Sivistystoimenjohtaja: 
Päätökset §:t  
107 Pehmopapereiden hankinta 
109 Lastenhoitaja-koulunkäynninohjaajan sijaisen ottaminen Kirkonkylän kouluun 
111 Jäänhoitokoneen hankinta 
 
 
Kunnaninsinööri: 
Päätökset §:t 
35 Tarjouksen hyväksyminen Evilämpö Oy:n lämpöverkoston ja –laitoksen kuntokar-
toituksesta 
37 Asuntohakemus 
42 Asuntohakemus 
45 Asuntohakemus 
 
 

 
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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61 § ILMOITUSASIAT 

Khall  § 61 
20.3.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan kokouksen pöytäkirja 1/2017 
21.2.2017 ja pöytäkirjanote samasta kokouksesta, maakuntahallituksen pöy-
täkirja 2/2017 20.2.2017, 

2. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja 
lupapäätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 9.3.2017 sekä 
päätös 3.3.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan 
luvan muuttamisesta 

3. Pöytäkirjanote Seinäjoen kaupunginhallituksen kokouksesta 6.3.2017 § 83 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 4/2017 27.2.2017 
5. Maksuerittely kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen 

muusta rahoituksesta vuonna 2017 
6. Muistiot johtoryhmän kokouksista 9.2., 16.2., 21.2., 28.2., 7.3. ja 14.3. 
7. Kuntaliiton yleiskirje 8/2017 Kansallinen veteraanipäivä 
8. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl 
9. Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston pöytä-

kirja 27.1.2017 
10. Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja 21.02.2017 
11. Marko Aholan kirje kunnanhallitukselle 18.1.2017 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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62 § MUUT ASIAT 

Khall § 62 
20.3.2017  

1. Keskusteltiin valtuustoaloitteiden käsittelystä. 
2. Keskusteltiin kunnan edustajan nimeämisestä Elinvoimainen Evijärvi –

hankkeen kunnan keskustan suunnittelukilpailuun. 
3. Keskusteltiin tienvarsien siistimisestä. 
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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 49, 50, 51, 52, 55, 56, 60, 61, 62 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  53, 54, 57, 58, 59 
 
 
 

 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 toimitta-
minen 

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 sisäl-
tö 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 asia-
miehensä 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 arkilauan-
tai 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. 
 
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 oi-
keudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


