EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 29.5.2017

PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2017

KOKOUSAIKA

29.5.2017 klo 19.00 – 21.25

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

Läsnä
Erkki Latukka
x
Petteri Laukkonen, II vpj
x
Pasi Mäntylä
x
Mikko Paalanen
Mikko Saarijärvi
Karoliina Sulkakoski
x
Ilmari Sulkakoski
x
Lasse Vertanen
x
Pertti Vesala
x
Susanna Välikangas
x
Keijo Forsbacka (varavalt.)
x

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Teemu Kejonen, kunnanjohtaja
Pekka Suhonen, pöytäkirjanpitäjä
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja
Tuomo Saari, kunnaninsinööri
Sanna Syrjälä, kehityssihteeri

ASIAT
§:t 14-30
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Juha Alkio
Pekka Suhonen
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Evijärvellä

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

. päivänä

kuuta 2017

Pasi Mäntylä
Karoliina Sulkakoski
Evijärven kunnanvirastossa 1. päivänä kesäkuuta 2017
klo 9 – 15

Pekka Suhonen
pöytäkirjanpitäjä

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 29.5.2017

27

Sivu

sivu

Sisällysluettelo
14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ......................................... 28
15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI ................................................................. 29
16 § KUNTAVAALIEN 9.4.2017 TULOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN ........................... 30
17 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOON ...................... 33
18 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HYVINVOINTIOHJELMAN 2017- 2020
HYVÄKSYMINEN .............................................................................................................. 34
19 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN
HYVÄKSYMINEN .............................................................................................................. 35
20 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU ............................................................. 37
21 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN ....... 38
22 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016 ................................................. 40
23 § VALTUUSTOALOITE/LASSE VERTANEN .............................................................. 41
24 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ
SAATETTU VALTUUSTON TIEDOKSI ............................................................................ 43
25 § ESITYS KUNTARAJAN SIIRROSTA ........................................................................ 48
26 § TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖ- JA TYÖJÄRJESTELYT ................................. 51
27 § ANKKURILUOKAN PERUSTAMINEN ..................................................................... 54
28 § ENTISEN PALOLAITOKSEN HANKINTA JA MYYNTI ............................................ 56
29 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE TILASTA POHJANTIE 1, RNO 52-4012-330.................................................................................................................................. 60
30 § MUUT ASIAT ............................................................................................................. 61
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 29.5.2017

Sivu

28

14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 14
29.5.2017

Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään
neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä,
jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 58 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle 24.5.2017 ja julkaistu Järviseudun Sanomissa 24.5.2017. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 24.5.2017. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu internetissä kunnan kotisivuilla.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 15
29.5.2017

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Niina Alatalo ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Pasi Mäntylää ja Karoliina Sulkakoskea.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Mäntylä ja Karoliina Sulkakoski.
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16 § 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 pidettyjen kuntavaalien tuloksen ja antaa vaalilain 95 §:ssä edellytetyllä tavalla kunnanhallituksen ja valtuuston tiedoksi luettelon Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.6.2017-31.5.2021:
Valtuutetut:

Järj

Ehdokas
nro

Ryhmä

ÄänetVertausluku

KESK

88

919,000

KESK

76

459,500

KD

69

306,333

KESK

67

229,750

KESK

64

183,800

SDP

69

177,000

KOK

51

167,000

KESK

62

153,167

KESK

60

131,286

KESK

54

114,875

KESK

48

102,111

KESK

44

91,900

VAS

53

88,500

KESK

43

83,545

KOK

41

83,500

KESK

42

76,583

KESK

41

70,692

nro nimi

1.

28 Kultalahti, Terhi

2.

20 Alkio, Juha

toimistotyöntekijä, hallintotieteiden yo
ensihoitaja
3.

18 Lassila, Ulla

4.

21 Anttikoski, Jari

postityöntekijä
maatalousyrittäjä
5.

32 Mäntylä, Pasi

6.

10 Vertanen, Lasse

metsäkoneyrittäjä
metsuri, luottamusmies
7.

13 Kattilakoski, Markus

8.

38 Saarijärvi, Mikko

vakuutustarkastaja (eläkkeellä)
maanviljelijä
9.

25 Järvinen, Jyrki

10.

40 Vesala, Pertti

yrittäjä
maanviljelijä
11.

26 Kirsilä, Aapo

12.

37 Ritala, Satu

yrittäjä
postityöntekijä
13.

11 Tolonen, Jorma

14.

22 Haapasaari, Rita

lakiasiantuntija, insinööri
agronomi, toimittaja
15.

17 Hernesniemi, Heta-Mari

16.

23 Holm, Matti

ympäristöasiantuntija, diplomi-insinööri
yrittäjä
17.

35 Pahkakangas, Jarkko
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rakennusinsinööri

Varavaltuutetut
Järj

Ehdokas
nro

Ryhmä

Äänet

Vertausluku

nro nimi

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p. vaaliliitossa
1.

9 Saari, Anssi

SDP

23

59,000

SDP

20

44,250

KOK

32

55,667

KOK

15

41,750

KESK

31

65,643

KD

23

61,267

KESK

23

57,438

KESK

19

54,059

KESK

15

51,056

KESK

13

48,368

KESK

12

45,950

KESK

11

43,762

KESK

7

41,773

KESK

7

39,957

turkistarhaaja
2.

8 Kauris, Teemu
muovityöntekijä

Kansallinen Kokoomus r.p.
1.

12 Huhmarsalo, Marita
myymäläpäällikkö

2.

15 Mikkola, Janne
yrittäjä

Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p vaaliliitossa
1.

30 Latukka, Erkki

2.

19 Forsbacka, Keijo

maanviljelijä
eläkeläinen
3.

29 Kuusela, Jukka

4.

27 Koivukangas, Lauri

metsuri / maanviljelijä
eläkeläinen
5.

33 Niemi, Alina

6.

36 Pesonen, Sami

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja
turkistarhaaja
7.

39 Sulkakoski, Sirkka

8.

34 Niemissalo, Juha

eläkeläinen
eläkeläinen, opettaja
9.

24 Joensuu, Heidi
koulunkäynninohjaaja

10.

31 Mäkinen, Pauliina
lähihoitaja

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi luettelon kuntavaaleissa 2017 Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.6.2017–31.5.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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17 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOON
Khall § 98
22.5.2017

Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Vuoden 2016 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 17
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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18 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HYVINVOINTIOHJELMAN 2017- 2020 HYVÄKSYMINEN
Khall § 100
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus päätti kokouksessaan 27.10.2015 hyvinvointiohjelman laatimisesta yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Ohjelmatyö toteutettiin elämänkaarimallin pohjalta. Hyvinvointiohjelman laadinnan ohjausryhmänä toimi jäsenkuntien alueen yhteinen hyvinvointityöryhmä. Alatyöryhminä
olivat perheiden palvelujen ja työikäisten palvelujen työryhmät. Työryhmien pohjana
olivat jo olemassa olevat lasten ja nuorten palvelujen monialainen johtamisverkosto
sekä työllistymispalvelujen tiimi, joita täydennettiin eri tahojen edustajilla. Ikäihmisten
palveluista ei nimetty erillistä työryhmää, koska työssä voitiin hyödyntää ikäpoliittisen
ohjelman laadinnan tuloksia.
Hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja
terveyttä alueella. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy
edelleen kunnilla, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut todennäköisesti siirtyvät sotealueille vuoden 2019 alusta.
Kuntien on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Kuntien on asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet. Samoin kunnan tulee seurata toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tähän ohjelmaan on yhteistyössä eri tahojen kanssa valittu hyvinvoinnin tasosta kertovat indikaattorit ja laadittu kehittämistoimenpiteet,
joiden parantamiseen alueella on kiinnitettävä huomiota. Toimenpiteet on vastuutettu
ja aikataulutettu.
Hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 indikaattoreiden kehitystä ja toimenpiteiden toteutumista seurataan jatkossa osana kuntien sähköistä hyvinvointikertomusta ja sen
vuosittaista raportointia.
Evijärvellä valtuustokausittainen sähköisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyö on
aloitettu 15.5.2017 johtoryhmän ja Kaksineuvoisen kehittämispäällikön Pirjo Heinon
yhteispalaverilla. Laaja hyvinvointikertomus pyritään valmistelemaan valtuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi valtuustokauden aikana raportoidaan vuosittain keskeisten hyvinvointi-indikaattorien kehittymisestä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 14.3.2017 § 37
omalta osaltaan hyväksynyt hyvinvointiohjelman ja esittää sen edelleen jäsenkuntien
hallitusten ja valtuustojen hyväksyttäväksi. Liitteenä on kuntayhtymä Kaksineuvoisen
hyvinvointiohjelma 2017 – 2020.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kuntayhtymä
Kaksineuvoisen hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Valt § 18
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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19 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall § 101
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 §:n 7. kohdan mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan päättävät, myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin
tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen.
Kuntayhtymän toimintakulut olivat vuonna 2016 yhteensä 90,5 miljoonaa euroa. Kulut
kasvoivat edellisvuodesta liki 2,4 prosenttia ja ylittivät talousarvion yhdellä prosentilla.
Vuonna 2016 kuntayhtymän henkilöstökulut olivat 34 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Palkka- ja eläkekulujen osalta talousarvio alitettiin.
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 91 miljoonaa euroa, tästä
jäsenkuntien maksuosuuksia oli 79,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate oli
610.074,99 euroa, kun se edellisenä vuotena oli 570.126,01 euroa. Kuntayhtymän tilikauden 2016 tulos osoittaa ylijäämää 46.658,73 euroa. Vuonna 2015 tulos osoitti ylijäämää 32.010,93 euroa.
Esityslistan mukana jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2016,
jossa on liitteenä tilintarkastuskertomus, yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2016 tilintarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016.
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen
- tilinpäätöksen vuodelta 2016,
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 11.4.2017,
- tilintarkastusyhteisön yhteenvedon tilinpäätöksen 31.12.2016 tilintarkastuksesta,
päivätty 26.4.2017, ja
- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016, päivätty 26.4.2017.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Marja-Leena Kultalahti poistui osallisuusjäävinä (Kaksineuvoisen tarkastuslautakunnan jäsen) pykälän käsittelyn ajaksi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Ilmari Sulkakoski.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 19
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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20 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU
Tark. ltk § 5
11.5.2017 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää allekirjoittaa vuoden 2016 arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Valt § 20
29.5.2017

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 arviointikertomuksen.
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21 § 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 jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen 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. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös 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 kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 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 vuosikate kirjattiin -46 506 € alijäämäiseksi. Tilikauden tulokseksi budjetoitiin -473 336 €.
Alijäämäinen talousarvio saatiin hyvällä ja kustannustehokkaalla toiminnalla käännettyä 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 tilintarkastajan tarkastettavaksi.
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2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä 58 241,75 euroa
jätetään taseen yli-/alijäämätilille.
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintosihteerin tekemään tilinpäätökseen tekstitarkistuksia 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: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 21
29.5.2017

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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22 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016
Tark.ltk § 4
11.5.2017 Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2016 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jättänyt 11.05.2017 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. Liite toimitetaan kokoukseen.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta
1. antaa liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
2. ehdottaa valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valt § 22
29.5.2017

Lasse Vertanen esitti, ettei vastuuvapautta myönnetä tilivelvollisille, ennen kuin seuraavat kantelut ja valitukset ovat eduskunnan oikeusasiamiehen toimesta loppuun
käsiteltyjä ja vastuukysymykset tulleet selvitetyiksi:
1. Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty selvityspyyntö sivistystoimen sekä
sivistyslautakunnan puheenjohtajan toiminnasta Ormiskankaantien koulukuljetusjärjestelyn vuoksi. Oikeusasiamies on ottanut asian selvitettäväkseen diaarinumerolla EOAK/3142/2017.
2. Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty selvityspyyntö EOAK/675/2017
Evijärven kunnan käytännöstä salata julkisten pöytäkirjojen kohtia. Eduskunnan oikeusasiamies selvittää asiaa.
Markus Kattilakoski kannatti esitystä. Koska oli tehty tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki
äänestysehdotuksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että tarkastuslautakunnan pohjaehdotusta kannattavat äänestävät ”JAA” ja Vertasen esitystä kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 15 JAA-ääntä (Alatalo, Jokela, Kirsilä, Kultalahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä,
Sulkakoski K, Sulkakoski I, Sulkakoski M, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Kuusela,
Alkio) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen). Näin ollen tarkastuslautakunnan ehdotus
tuli hyväksytyksi.
Päätös: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin.
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23 § 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 allekirjoittanut.
Valtuustoaloitteessa Lasse Vertanen esittää, että ”Evijärven kunta tekee pikaisesti
periaatepäätöksen valtuustotasolla, että: Kunta ei osta aiemmin omistamiaan ja liiketoimintatarkoitukseen myymiään rakennettuja kiinteistöjä takaisin, taikka muutoinkaan
liiketoiminnassa käytettyjä kiinteistöjä yrityksiltä, muutoin kuin sellaisessa tapauksessa 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 tasapuolista kohtelua ja estää korruptiota ja laitonta verovaroin tapahtuvaa yritystoiminnan tukemista, joka ei kuulu kunnan toimialaan. Kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista
päätöksiä, jotka johtaisivat jonkin yrityksen toiminnassaan ottamisen riskien sosialisoimisen veronmaksajien maksettavaksi.”
Aloitteen perusteluissa pitää hyvin paikkansa, että kunta ei ole takaisinostovelvollinen
myymiensä kiinteistöjen osalta. Kunta ei ole velvollinen ostamaan myymiään kiinteistöjä 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 kokonaistaloudellisesti kannattavaksi kunnalle hankkia.
Valtuustoaloitteen perusteluissa on viitattu korruptioon ja laittomaan verovaroin tapahtuvaan yritystoiminnan tukemiseen. Viittaus korruptioon on kaukaa haettu. Evijärvellä ei ole havaittavissa korruptioon viittaavaa. Evijärvellä noudatetaan esteellisyyssäännöksiä niin asioiden valmistelussa kuin päätöksenteossakin. Evijärvellä ei myöskään tueta laittomasti verovaroin yritystoimintaa. Jos kunta harkitsee kiinteistön ostamista yksityiseltä yritykseltä, tulee tapauskohtaisesti varmistaa, ettei kyseessä ole
laiton 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 markkinaehtoisuudesta varmistuminen ei vielä osoita, että kauppa olisi kokonaisuutena markkinaehtoinen. Valtiontuki voi ilmetä yritysten kanssa tehtävissä kiinteistönkaupoissa
esimerkiksi ali- tai ylihinnoiteltuna kauppahintana suhteessa markkinahintaan. Kunnan tulee ennen kauppaa koskevaa päätöstään asianmukaisesti varmistua tarvittaessa myös siitä, ettei kiinteistöä osteta ylihintaan eli ettei kauppaan sisälly tältäkään
osin tukea.
Aloitteen perusteluissa on myös kirjoitettu, että kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista päätöksiä, jotka johtaisivat jonkin yrityksen toiminnassaan ottamien riskien
sosialisoimisen veronmaksajien maksettavaksi. Jos kunta päättää hankkia hyväksi
katsomiinsa käyttötarkoituksiin tarvitsemansa kiinteistön, ei hankintaa tehdä yritys-
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toiminnan riskien sosialisoimiseksi, vaan siksi että kyseinen kiinteistö nähdään kunnan omaan toimintaan soveltuvaksi kokonaistaloudelliseksi ja kustannustehokkaaksi
ratkaisuksi. 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 mukaisesti. Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, 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: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 23
29.5.2017

Lasse Vertanen esitti, että valtuusto tekee aloitteessa mainitun päätöksen. Markus
Kattilakoski kannatti esitystä. Koska oli tehty hallituksen pohjaesityksestä poikkeava
kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen
nimenhuutoäänestyksestä siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Vertasen esitystä kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 15 JAA-ääntä (Alatalo,
Jokela, Kirsilä, Kultalahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Sulkakoski K, Sulkakoski I,
Sulkakoski M, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Kuusela, Alkio) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen). Näin ollen kunnanhallituksen esitys tuli hyväksytyksi
Lasse Vertanen ja Markus Kattilakoski jättivät asiaan eriävän mielipiteen.
Päätös: Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.
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24 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAATETTU VALTUUSTON TIEDOKSI
Khall § 103
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Kuntalain (365/1995) 28 §:
” Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi
prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.”
Evijärven kunnan hallintosäännön 63 §:
”Kunnan asukkaiden aloitteet
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite
kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.”
Evijärven kunnan valtuuston työjärjestys 5 §:
”Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.”
Kuntalaisaloitteet:
1. Markus Kattilakosken ym. kuntalaisaloite 29.8.2016 työryhmän nimeämiseksi
Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen raportin
pohjalta
2. Johanna Kujalan kuntalaisaloite 16.9.2016 Nissinkankaan pururadan huoltomökin
ja wc-tilojen kunnon parantamisesta
3. Marita Huhmarsalon ym. kuntalaisaloite 21.12.2015
Kuntalaisaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet aloitteittain:
1. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2017 § 14 ja todennut
seuraavaa: ” Sivistyslautakunta toteaa Kattilakosken ym. aloitteeseen, että val_________________________________________________________________________________________________________
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tuuston 7.11.2016 § 33 hyväksymässä talousarvion investointiosassa on Lahdenkylän koulun tulevaisuusarviointityöryhmän perustamista ja työskentelyä varten
varattu määräraha.
Sivistyslautakunta myös toivoo, että työryhmä voidaan perustaa mahdollisimman
pian, jotta Lahdenkylän kouluasiassa päästään eteenpäin. Sivistyslautakunnalla
ei ole asiantuntemusta nimetä työryhmää.
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että Evijärven kunnan kouluverkon
kehittämissuunnitelmassa otettiin kantaa mm. Lahdenkylän koulun
tulevaisuuteen. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman 14.3.2016, mutta
päätöksestä on valitettu ja näin ollen se ei ole vielä lainvoimainen ja asia on
edelleen kesken.”
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja sivistyslautakunnan vastausta
kokouksessaan 6.2.2017 § 28, merkinnyt vastauksen tiedokseen ja lähettää
vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 50 kuntalaista, mikä vastaa 2,4 prosenttia
kunnan äänioikeutetuista (äänioikeutettuja kuntavaaleissa 2017 yhteensä 2037
henkeä). Valtuustoon toimivaltaan kuuluvat aloitteet tulee käsitellä valtuustossa
kuuden kuukauden sisällä aloitteen vireille tulosta. Tämä aloite voidaan kuitenkin
katsoa kuuluvan sivistyslautakunnan toimivaltaan.
2. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.9.2016 § 69 ja todennut
”että Nissinkankaan pururadan huoltosuojalla olevat kaksi wc-mökkiä eivät ole
kunnan omistamia, vaan ilmeisesti Evijärven Urheilijat ry:n omaisuutta ja mökit
siirretään pururadalta pois. Lisäksi sivistyslautakunta päättää antaa Kujalan aloitteen edelleen lähiliikuntatyöryhmälle ja pyytää sitä selvittämään wc-tilojen rakentamista, mitä rakentaminen edellyttää, kustannukset ja mahdollisesti rakennettavien tilojen huollon ja hoidon järjestämisen.”
Lähiliikuntatyöryhmä ei ole toistaiseksi aloittanut toimintaansa. Sivistyslautakunta
on syyskuussa 2016 päättänyt jättää lähiliikuntatyöryhmän sillensä seuraavan valtuustokauden alkuun asti. Kuntastrategian toimenpideohjelmaan on kuluvalle
vuodelle merkitty ” Sivistyslautakunta perustaa alkavalla valtuustokaudella lähiliikuntatyöryhmän ja määrittelee ryhmän tavoitteet ”. Lähiliikuntatyöryhmä on siis
tarkoituksena perustaa vielä kuluvan vuoden aikana.

3. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.9.2016 § 69 ja todennut:
” että kyläläisille tarkoitettu maksullinen ruokailu koulun ruokalassa on sekä kylässä asuvien että koulun oppilaiden kannalta kehittämisen arvoista toimintaa kaikilla
kouluilla. Aloitteesta ei käy ilmi kuinka toiminta käytännössä toteutetaan. Lahdenkylän koulun osalta toiminnan käytännön toteuttaminen selvitetään sen jälkeen
kun tiedetään jatkuuko koulu Lahdenkylässä.
Aloitteessa todetaan myös, että kyläläisillä on valmiutta osallistua esimerkiksi iltapäiväkerhon ohjaamisen muutaman kerran kuukaudessa ja eri tavoin koulun arkeen osallistumiseen. Sivistyslautakunnan mielestä kodin/kylän ja koulun välistä
yhteistyötä voi ja kannattaa lisätä ja toivoo, että huoltajat ovat suoraan kouluun
yhteydessä esimerkiksi iltapäiväkerhon ohjauksesta tai ilmoittavat koululle kenen
puoleen koulu voisi kääntyä esimerkiksi tarvitessaan sijaista tai apua vaikkapa il_________________________________________________________________________________________________________
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tapäiväkerhossa. Toiminnassa on otettava huomioon myös koulua koskevat ohjeet, säännöt ja vaatimukset.”
Valtuustoaloitteet
1. Petteri Laukkosen valtuustoaloite 21.6.2016 yhden vuonna 2016 saadun
kokouspalkkion lahjoittamisesta liikuntaleikkipuistohankkeeseen
2. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 21.6.2016 kunnan ostaman
tilausajoliikenteen ehdoista
3. Jari Anttikosken, Petteri Laukkosen ja Mikko Saarijärven valtuustoaloite
21.6.2016 koskien selvitystä esikoulutilojen rakentamisesta
4. Lasse Vertasen ja Markus Kattilakosken valtuustoaloite 27.3.2017
periaatepäätöksen tekemisestä siitä, että kunta ei osta aiemmin omistamiaan ja
liiketoimintatarkoitukseen myymiään kiinteistöjä takaisin
5. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 14.3.2016 Kirkonkylän urheilukentän
kunnostamisesta ja nuorisoseurojen tilojen korjauksesta ja huollosta
liikuntaharrastukseen sopiviksi
6. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 22.6.2015 koskien sitä, mitä asioita
ensisijaisesti leikataan sivistyslautakunnan toiminnoista, jotta liikuntahallin
toiminnalliset poistot ja kulut saadaan katettua

Valtuustoaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet aloitteittain
1. Vuoden 2016 aikana yhteensä 25 kunnan luottamushenkilöä luopui yhdestä
kokouspalkkiosta liikuntaleikkipuistohankkeen hyväksi. Luovutettujen palkkioiden
yhteissumma on 1485 euroa. Palkkiot on tilitetty hankkeelle.

2. Sivistyslautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan 31.1.2017 § 13
ja todennut, ”että pyytäessään tarjouksia koulukuljetuksista hankintailmoituksessa
kohdassa Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ilmoitetaan mm., että auton pitää olla tieliikenteeseen annetun lain 1109/2010 1 §.ssä
tarkoitetulla alkolukolla varustettuja ja ajokalustossa on oltava turvavyöt kaikissa
istuimissa.
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että todistukset tulee toimittaa voimassa olevasta
liikenneluvasta, verovelasta, eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä alkolukkojen asentamisesta.
Tarjouspyynnössä sivistyslautakunta on selkeästi määritellyt ne vaatimukset, jotka se on asettanut. Myös selvitykset mitkä tarjoajien on toimitettava on ilmoitettu.
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että seuraavassa tilausajoliikenteen
tarjouspyynnössä tullaan esittämään vaatimukset palvelun ja kaluston
laatuvaatimuksiin sekä ympäristö- ja muiden teknisten ominaisuuksien osalta.”
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja sivistyslautakunnan vastausta
kokouksessaan 6.2.2017 § 27, merkinnyt sivistyslautakunnan vastauksen
tiedokseen ja lähettänyt vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle.
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Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.4.2017 § 35 päättänyt kilpailuttaa
koulukuljetusreitit ja asettaa tarjouspyyntöön kalustolle ja palvelun laadulle
vaatimuksia, koskien mm. ympäristö- ja muita teknisiä ominaisuuksia.
3. Aloitteen johdosta ei ole toistaiseksi ryhdytty toimenpiteisiin markkinaoikeudessa
ja hallinto-oikeudessa vireillä olevien valitusten takia.
4. Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan valmistelemaa vastausta aloitteeseen
kokouksessaan 2.5.2017 § 88. Kunnanhallitus esitti tällöin valtuustolle, ettei aloite
anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, eikä valtuusto tee aloitteessa esitettyä
periaatepäätöstä että kunta ei voi ostaa kiinteistöä yritykseltä.
5. Kunnanhallitus on käsitellyt Evijärven Alapään nuorisoseuran avustushakemusta
kokouksessaan 21.11.2016 esityslistapykälänä § 163. Asia on kuitenkin
kyseisessä kokouksessa otettu pois listalta muun hankerahoituksen
epävarmuuden takia. Pykälän yhteydessä on kuitenkin keskusteltu
nuorisoseurojen liikuntamahdollisuuksien parantamisesta ja asian
esittelytekstissä on mm. mainittu seuraavaa:
”Kunta on järjestänyt syksyllä 2016 nuorisoseurojen kanssa yhteistyöpalavereja,
joissa on aktivoitu toimintaa ja selvitetty nuorisoseurojen kehitystarpeita sekä
mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja. Tämä avustusanomus liittyy yhteistyöpalavereissa keskusteltuihin kehittämistarpeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.
Kunta suhtautuu nuorisoseurojen aktiivisuuteen ja kehittämiseen myönteisesti,
kuten myös tähän hankkeeseen. Avustuksia määritettäessä ja myönnettäessä tulee huomioida tasapuolisuus sekä arvioida tapauskohtaisesti hankkeen tarve ja
siitä syntyvä hyöty erityisesti toiminnallisesti. ”
6. Liikuntahallihanketta ei aloitettu vuoden 2016 aikana.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet
ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Petteri Laukkonen ja Karoliina Sulkakoski saapuivat kokoukseen pykälän käsittelyn
aikana.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 24
29.5.2017

Markus Kattilakoski esitti, että 29.8.2016 tehty kuntalaisaloite otetaan valtuuston käsittelyyn. Lasse Vertanen kannatti esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki
ehdotuksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että kunnanhallituksen pohjaesitystä
kannattavat äänestävät ”JAA” ja Kattilakosken esitystä kannattavat äänestävät ”EI”.
Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 14
JAA-ääntä (Alatalo, Jokela, Kirsilä, Kultalahti, Laukkonen, Mäntylä, Sulkakoski K,
Sulkakoski I, Sulkakoski M, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Kuusela, Alkio) ja 3 EIääntä (Kattilakoski, Latukka, Vertanen). Näin ollen kunnanhallituksen ehdotus tuli hyväksytyksi.
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25 § ESITYS KUNTARAJAN SIIRROSTA
Khall § 121
19.9.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Jani Perälä on jättänyt itsensä, Voitto Perälän, Irma Perälän, Ilpo Perälän ja Liisa Perälän allekirjoittaman 28.10.2014 päivätyn kirjallisen hakemuksen osakuntaliitoksesta.
Allekirjoittajien ehdotus on, että heidän Evijärvellä omistamansa maa-alueet liitettäisiin Lappajärven kuntaan.
Ehdotettu kunnan osaliitosalue sijaitsee Evijärven Jokikylässä kantatie 68 ja Välijoen
välissä. Alue on Välijoen puolelta kiinni Lappajärven kuntarajassa. Alue on kooltaan
noin 6,7 hehtaaria. Alue sisältää neljä erillistä tilaa (Hautasaari 11:23, Kotikytö 11:10,
Torppa 11:26 ja Perälä 11:18). Alueella on tuotantorakennus ja kolme asuinrakennusta. Viisi allekirjoittajaa asuvat tällä alueella.
Perusteena on esitetty, että kunnan osaliitos selvittää maatilan ja talouksien asioiden
hoitoa, koska luonnollisen asiointisuunnan ilmoitetaan olevan Lappajärvi. Mahdollinen
osakuntaliitos turvaisi hakijan mukaan palveluiden luonnollisen suunnan myös tulevaisuudessa.
Jani Perälän maatilan muut omat pellot ja metsät sijaitsevat Lappajärven puolella.
Hakijan mukaan olisi luonnollista että myös loput maa-alueet, tuotantorakennus ja
päärakennukset olisivat myös Lappajärven puolella. Rakennukset kuuluvat Evijärven
kunnan vesijohtoverkostoon.
Kuntarakennelain 11 §:n mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai ministeriö.
Kuntarakennelain 11 §:n mukaan asia saadaan vireille, kun "Kunnan jäsen toimittaa
esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä
kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä
kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen.”
Lain 4 §:n mukaan kunta jakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä
ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä
2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Liitteenä on hakemus ja kaksi karttaotetta alueesta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää tehdystä ehdotuksesta kuntarakennelain 11 §:n mukaiset lausunnot Evijärven ja Lappajärven valtuustoilta
15.11.2016 mennessä.
Kunnanjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti:
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Kunnanhallitus pyytää ehdotuksesta kuntarakennelain 11 §:n mukaisen lausunnon
Lappajärven kunnanvaltuustolta 15.11.2016 ja antaa asiasta oman lausuntonsa.
Päätös: Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus pyytää ehdotuksesta kuntarakennelain 11 §:n mukaisen lausunnon
Lappajärven kunnanvaltuustolta 15.11.2016 ja antaa asiasta oman lausuntonsa.

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

Khall 175 §
12.12.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2016 (§ 185) esittänyt Lappajärven kunnanvaltuustolle, että kunta ilmoittaa lausuntonaan, että se ei hyväksy esitettyä kuntarajamuutosta.
Kuntarakennelain 4 §:n mukaan "Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2
§:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:
1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä
2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita
3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai
4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.”
Lappajärven kunnanhallituksen mukaan edellä mainittujen lainkohtien edellytykset eivät täyty lukuun ottamatta kolmanteen kohtaan mahdollisesti liittyvää haittaa maatalouselinkeinolle. Huomioon otettavaa kuitenkin on, että maatalouselinkeinojen hallinto
hoidetaan jo nykyisellään kuntien yhteistoimintana Kauhavan kanssa samassa kokonaisuudessa. Lisäksi liitoksen hakijoiden kiinteistöt kuuluvat Evijärven vesijohtoverkkoon. Lappajärven kunnanhallitus esittää myös perusteluinaan, että kuntien välisen
yhteistyön tiivistyminen ja maakunnallisten sote-palvelujen syntyminen tulevat vähentämään kuntarajojen merkitystä yksittäisten asukkaiden ja kiinteistöjen kohdalla.
Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien kesken on neuvoteltu kuntarajojen siirtämiskysymyksistä 11.11.2016. Neuvotteluissa on todettu, että mahdollisista rajamuutoksista tulisi ennen lausuntojen antamista neuvotella asianomaisten kuntien kesken
yhteisen käsityksen muodostamiseksi. Kuntarajojen muutoksia tulisi aina tarkastella
laajempina kokonaisuuksina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Edellä olevaan perustuen kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta ilmoittaa lausuntonaan, että valtuusto ei hyväksy ehdotettua kuntarajan muutosta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 29.5.2017

Sivu

50

Valt 42 §
19.12.2016 Liitteenä kunnanosaliitoshakemus ja karttaotteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Evijärven kunta ilmoittaa lausuntonaan,
että valtuusto ei hyväksy ehdotettua kuntarajan muutosta.

Khall 104 §
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen
Esityksen aiemmissa käsittelyvaiheissa annetut lausunnot on lähetetty 10.1.2017 valtiovarainministeriöön. Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti
määrännyt esityksen valmistelevasta käsityksestä ja on hankkinut kuntarakennelain
14 §:n 2 momentin mukaisesti lausunnot Maanmittauslaitokselta (23.2.2017) ja LänsiSuomen maistraatilta (30.3.2017)
Ministeriön kehotuksesta Evijärven kunta on varannut asukkailleen ja muille, jotka
katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Asiaa
koskeva kuulutus on nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalolla ja
verkkosivuilla 30 päivän ajan, 25.4.2017–24.5.2017. Yhtään huomautusta ei ole tullut
esityslistan lähettämiseen mennessä.
Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on huomautusajan jälkeen annettava asiasta lausuntonsa. Lausunto ja mahdolliset tehdyt huomautukset pyydetään
toimittamaan valtiovarainministeriölle 2.6.2017 mennessä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta
uudistaa asiassa aiemmin lausumansa ja ilmoittaa lausuntonaan, että valtuusto ei
hyväksy esitettyä kuntarajan muutosta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 25
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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26 § TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖ- JA TYÖJÄRJESTELYT
Khall § 58
20.3.2017

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kunnanhallitus päätti 21.11.2016 (§ 158) teknisen toimen henkilöstötarpeen ja työtehtävien selvittämiseen liittyen hakea Kunteko-hankkeesta sparrausta. Evijärvi sai haetusti 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 nykyinen malli ja sen kehittäminen ja vaihtoehtoinen malli, jossa ostopalvelusopimus irtisanotaan ja tehtävät jaetaan organisaation sisällä.
Sparrauksessa tehty vertailu eri ratkaisuvaihtoehdoista sekä niiden välistä vertailua,
SWOT-analyysi sekä 16.1. havaittuja toiminnan kehittämistarpeita on kokousaineiston oheismateriaalina.
Sparrauksessa todettiin, että ostopalvelusopimus turvaa asiantuntevat palvelut kunnalle ja se on Evijärvelle kustannustehokas. Nykyinen malli ja sen kehittäminen on
varmin tapa varmistaa Evijärvelle osaava, laadukas ja kustannustehokas rakennustarkastuspalvelu tulevaisuudessa. Laskennallisesti yksi rakennustarkastaja on riittävä
noin 5000 asukasta kohti, joka tässä tapauksessa osuu hyvin Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteenlaskettuihin palvelutarpeisiin.
Ostopalvelusopimus mahdollistaa nykyisen henkilöstön työnjaon optimaalisen uudistamisen sekä henkilöstön ja pienen organisaation kehittämisen. Laadukkaat ja toimivat rakennustarkastuspalvelut ovat merkittävä edellytys Evijärven kunnan strategian
toteuttamisessa.
Oheismateriaalina olevan SWOT -yhteenvedon kohta ”Heikkoudet” puoltaa tehtyä
päätösesitystä. Jos sopimus irtisanotaan, teknisen toimen organisaatiosta tulee resursseiltaan 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 keskinäistä työnjakoa. Toimistonhoitajan tehtäväalueen laajentaminen asiakaspalvelussa
edellyttää osaamisen varmistamista ja toimen muuttamista viraksi.
Sparrauksessa linjattiin tehtäväsiirtoja kunnaninsinööriltä rakennusmestarille.
Seuraavat kunnaninsinöörin tehtävän sisältämät kokonaisuudet siirtyvät rakennusmestarin vastuulle vuoden 2017 aikana:


Kunnan omistamien kiinteistöjen korjaustarpeen suunnitteluttaminen ja kilpailuttaminen
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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 työnkuormituksen epätasaista jakautumista teknisessä toimessa.
Tiimitoimintaa tulee kehittää teknisissä palveluissa. Tähän liittyen teknisessä toimessa lisätään säännöllisiä osastopalavereja. Teknisessä toimessa otetaan käyttöön
myös säännölliset kehityskeskustelut. Sparrauksessa saatiin mallipohja kehityskeskusteluihin. Sparrauksessa laaditut tarkennetut toimenkuvaukset täsmentyvät jatkossa näiden kehityskeskustelujen yhteydessä.
Jos rakennustarkastuksen sopimus päätettäisiin irtisanoa, rakennustarkastuksen suorittaminen ei voi siirtyä kuntaan välittömästi. Tehtäväjakojen uudistaminen ja osaamisen varmistaminen edellyttävät riittävää siirtymäaikaa (2017–2018).
Sopimuksen jatkaminen edellyttää rakennustarkastuspalveluiden asiakaspalvelun
kehittämistä; mm. asiakasvuorovaikutuksen laadun, asiakasyhteydenottojen keskittämisen, palvelun monikanavaisuuden sekä, digitaalisten palveluiden käyttöönoton
osalta. Palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä tullaan jatkossa seuraamaan säännöllisesti 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 kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan
kanssa. Palvelun laatua seurataan säännöllisesti asiakaspalvelukyselyillä.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 73
10.4.2017
Hallituksen, valtuuston ja teknisen lautakunnan puheenjohtajisto kokoontui 3.4.2017.
Puheenjohtajiston palaverissa käytiin läpi eri mahdollisuuksia järjestää teknisen toimen toimintaa jatkossa. Puheenjohtajiston näkemys oli, että teknisessä toimessa jatketaan nykyisellä mallilla ja sitä kehitetään. Rakennustarkastuspalveluiden tuottamista jatketaan ostopalvelusopimuksella ja palvelua kehitetään yhdessä Lappajärven
kanssa. Palvelusta käydään jatkossa säännöllisesti keskustelua Lappajärven kanssa.
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Aika 29.5.2017

Sivu

53

Samassa yhteydessä käytiin keskustelua teknisen toimen henkilöstö- ja työjärjestelyistä laajemminkin. Palaverissa todettiin, että kiireinen kehittämiskohde on lisäresursoida tekniseen toimeen yksi kenttätyömies, jota haetaan nimikkeellä kirvesmies.
Aluksi haetaan määräaikaiseen tehtävään sairasloman sijaista.
Jatkossa tämä toimi on tarkoitus täyttää vakituisesti. Valtuustolta haetaan kirvesmiehen palkkaukseen loppuvuodeksi lisämääräraha ja laitetaan tehtävä hakuun. Kirvesmiehen sijaisen tehtävän lisäksi laitetaan hakuun rakennusmestarin tehtävä sparrauksessa tehdyllä työnkuvalla ja tarkennuksilla.
Toimistonhoitajan toimi muutetaan viraksi, joka mahdollistaa valmisteltujen asioiden
päättämisen loppuun asti. Tämä osaltaan joustavoittaa ja tehostaa teknisen puolen ja
kunnaninsinöörin ajankäyttöä. Lisäksi toimistonhoitajalle vastuutetaan kunnan omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin hoitaminen.
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. Rakennusmestarin toimi laitetaan hakuun.
Lisäksi kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. talousarvioon varataan 10 000 euron lisämääräraha loppuvuodelle kirvesmiehen
palkkaamiseksi.
2. Toimistonhoitajan toimi muutetaan viraksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 26
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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27 § ANKKURILUOKAN PERUSTAMINEN
Siv.ltk § 32
25. 4.2017

Valmistelija Päivi Lappinen
Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla, joka tarvitsee tukea oppimisessaan tai
koulunkäynnissään, on oikeus sitä saada. Oppimisen tuen kolmiportainen malli toimii
kaikissa kouluissa hyvin. Oppilailla on kuitenkin myös muunlaista tuentarvetta. Oppilashuollon palvelut, kasvatusohjaaja, psykologipalvelut ja Kompassi –ryhmä pyrkivät
vastaamaan näihin tarpeisiin. Suurimmalle osalle tarvitsijoista nämä palvelut riittävät
ja koulunkäynti alkaa taas sujua, kun oppimisen esteet on poistettu.
Osalle oppilaista nykyiset koulun tarjoamat tuet eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan menetelmiltään ja painopisteeltään enemmän kuntouttavaa kuin kasvattavaa tai opettavaa otetta ja toimintaa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä nimesi työryhmän miettimään
eri vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Työryhmään kuului erityisopettajat, kasvatusohjaaja, koulujen johtajat ja rehtori sekä sivistystoimenjohtaja. Työryhmä päätti ehdottaa Ankkuri-luokan perustamista.
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuri-luokka on osa Kirkonkylän koulua, mutta
oma ryhmänsä, johon otetaan tarvittaessa oppilaita kaikista kouluista. Luokka ei ole
kenenkään kotiluokka ja siellä ollaan vain tilapäisesti, kun koulun muut tukitoimet on
kokeiltu ja ne eivät ole riittäneet. Ankkurijakso kestää aluksi yhden kuukauden, jonka
jälkeen arvioidaan jatkotoimenpiteet. Toiminta on tiimipohjaista, tiimin kokoonpano
riippuu oppilaan tarpeesta ja siihen voivat kuulua esimerkiksi erityisopettaja, luokanopettaja, kasvatusohjaaja, perhetyöntekijä, terveydenhoitaja, psykologi ja avustaja.
Toiminnalla pyritään vähentämään mm. sairaalakoulujaksoja. Ankkuriaikana oppilaalla on samat oikeudet muihin palveluihin (opiskeluhuolto-, terveys- ja erilaiset terapiat)
kuin kaikilla muillakin oppilailla.
Kun oppilaan kanssa on kokeiltu koulun kaikkia tukitoimia, mutta ne eivät ole olleet
riittäviä, ottaa luokanopettaja asian esille. Erityisopettaja kutsuu tiimin kokoon asian
käsittelemiseksi ja tiimi tekee suosituksen mahdollisesta jaksosta Ankkurissa. Sivistystoimenjohtaja tekee siirrosta päätöksen.
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuriluokassa voisi olla enintään kuusi oppilasta
yhtä aikaa ja työntekijöitä pitäisi olla kaksi; toiminnasta vastaava opettaja, erityisopettaja tai yhteisöpedagogi, sekä ohjaajana esimerkiksi perhetyöntekijä, sosionomi tai
lähihoitaja.
Palkkakustannukset syyslukukauden ajalta (5 kk) ovat 28 200 – 33 000 €.
Toimintaan ei ole varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa. Koulut toivovat
toiminnan alkavan jo uuden lukukauden alkaessa elokuussa.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää:
1. perustaa Ankkuriluokan 1.8.2017 alkaen edellytyksellä, että valtuusto myöntää
tarkoitukseen määrärahan,
2. luokka toimii aluksi kokeiluna lukuvuoden 2017-18,
3. pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa vuodelle 2017
perusopetuksen kohtaan 33 000 € Ankkuriluokan perustamista varten,
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
_______________
Khall § 102
22.5.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
myöntää lisämäärärahan vuodelle 2017 perusopetuksen kohtaan 33 000 € Ankkuriluokan perustamista varten.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Valt § 27
29.5.2017

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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28 § ENTISEN PALOLAITOKSEN HANKINTA JA MYYNTI
Khall § 108
22.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kunta on käynyt keskusteluita ja neuvotteluita Paloasema R:no 1:243 nimisestä kiinteistöstä osoitteessa Kaustisentie 22, 62500 Evijärvi (entinen palolaitos) hankkimisesta kunnalle omistajatahon (Järvi-Z Oy) kanssa. Kyseinen kiinteistö sopisi hyvin kunnan teknisen toimen varikoksi, jolle on etsitty sopivia uusia tiloja. Samaan yhteyteen
mahtuisi myös nykyisellä varikolla toimiva työpaja ja lisäksi tiloihin jäisi hyvät tilat
myös yksityiselle yritykselle.
Kiinteistön pinta-ala on 7.350 m2. Kiinteistöllä on kaksi rakennusta, joiden pinta-alat
ovat yhteensä noin 1283 m2. Lämpimän teollisuusrakennuksen (entinen paloasemarakennus) huoneala on noin 638 m2. Lisäksi tontilla on kylmävarasto, jonka huoneala
on noin 645 m2. Kiinteistöllä on jäljellä rakennusoikeutta 500 m2.
Kunta on myynyt aikoinaan kiinteistön 2.3.2006 päivätyllä kauppakirjalla LänsiSuomen Metalliasennus Oy:lle hintaan 420.000 €. Kyseisessä kiinteistössä on ollut
kunnan jälkeen useampia eri omistajatahoja. Kiinteistöön on tehty lämpimään osaan
pieni laajennusosa (36,2 m2) sen jälkeen kun kunta on kiinteistöstä luopunut.
Kunta on neuvotellut kiinteistön ostamisesta huomattavasti alhaisemmalla hinnalla
kuin on siitä aikoinaan luopunut. Ensimmäinen omistajan (Järvi-Z Oy) antama hintatarjous oli 250.000 €. Neuvotteluiden jälkeen hinnaksi on tarkentunut 240.000 €, joka
on myyjän ilmoituksen mukaan hinta, jolla myyjä on valmis kiinteistön kunnalle myymään. Kauppahinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ja ne siirtyvät kaupassa
kunnalle. Kauppa tehdään rasitteista/kiinnityksistä vapaana.
Käydyissä neuvotteluissa vanhan palolaitoksen tiloihin tulisi kunnan teknisen toimen
tilojen lisäksi yksityinen yritys sekä työpaja. Kunta on käynyt neuvotteluita siitä, että
Ari Sulkakoski (AP Rengastarvike Oy) ostaisi osan vanhan palolaitoksen kiinteistöstä
yritystoimintaansa. Ari Sulkakosken kanssa on valmisteltu esisopimusta, että kunta
myy toimitilan yritykselle ja sovittu samalla tilanjaosta sekä muista kaupan ehdoista.
Lämpimästä hallista AP Rengastarvike Oy:lle tulisi 365,3 m2 (57,28 %) ja kylmähallista 220 m2 (36,18 %), yhteensä 585,3 m2.
AP Rengastarvike Oy:lle uusi tila mahdollistaa paremmin toiminnan kehittämisen ja
mahdollisesti kasvattamisen nykyisestään. Toimintaa voisi uusissa tiloissa laajentaa
joltain osin myynti- ja autojenpesutoimintaan. Jollain aikavälillä yritys harkitsee myös
lisätyövoiman palkkaamista. Ari Sulkakoski on hakemassa hankkeelle Aisaparilta investointitukea. Sen saamiselle on olennaista, että kunta ostaa ensin kiinteistön omistukseensa, josta se myy osan yritykselle ja sen jälkeen perustetaan yhdessä keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.
Kunnan suunnitelmissa on muuttaa kunnalle jäävä kylmä varastotila osin tai kokonaan lämpimäksi hallitilaksi sekä rakentaa väliseinät kunnan ja AP Rengaspalvelu
Oy:n tilojen välille. Työpaja Kieppis on tutustunut mahdollisiin tiloihin ja ilmaissut olevansa tyytyväinen niihin. Myös työpajan tiloissa on mahdollisesti tehtävä pieniä muutostöitä.
Kiinteistölle on tehty kaksi hinta-arviota, joista ensimmäinen on saatu kuntaan ja toinen on tulossa. Arvioija arvioi kiinteistön hintaa kauppa-arvomenetelmällä eli lähialueella toteutuneiden kauppojen perusteella sekä kustannusarvomenetelmällä. Kus_________________________________________________________________________________________________________
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tannusarvomenetelmässä on huomioitu tontilla olevat kaksi rakennusta että tontin arvo. Ensimmäisen arvioitsijan mukaan tontin arvo on 30.000 euroa ja rakennusten arvo on 220.000 euroa eli arvo yhteensä 250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %.
Kylmän varastorakennuksen arvoksi arviointiin 40.000 euroa ja lämpimän hallin arvoksi 180.000 euroa. Arvioijan mukaan toimisto-osat ovat arvokkaampia kuin halliosa. Kunnalle tulee suurempi osa paloasemarakennuksen toimistotiloista. Arvioija arvioi että kunnalle ja AP Rengaspalvelulle tulevien tilojen arvojen suhteeksi 50/50.
Entisen palolaitoskiinteistön hinta on huomattavasti edullisempi kuin uuden tilan rakentaminen vastaavaan käyttötarkoitukseen. Keskineliöhinta jos tontin arvoa ei huomioida on kyseisessä kiinteistössä neuvotellulla hinnalla noin 187 euroa/m2. Kiinteistöstä neuvoteltu hinta 240.000 euroa vastaa arvion perusteessa hyvin vastaavan kyseisen ikäisen ja kuntoisen kiinteistön markkinahintaa Evijärvellä.
Yritystuen osalta asiasta on oltu yhteydessä Kuntaliiton hankintalakimiehiin, josta kehotettiin tutustumaan EU:n valtiontukisäännöksiin. Niiden mukaan kiinteistön kaupan
ja kauppahinnan tulee olla markkinaehtoisia. Kiinteistönhinnassa ei saa olla yli- eikä
alihinnoittelua. Kunnan maksama hinta kiinteistöstä on hieman alhaisempi kuin arvioijan tekemä hinta-arvio kiinteistön arvosta. Näin ollen kaupassa ei ole kyseessä laiton
verovaroin tapahtuva yritystoiminnan tukeminen.
Loppusyksyn 2016 ja kevään 2017 aikana Evijärven kunta on ollut veturina mahdollisen yritys- ja vastaanottohallin perustamisessa Evijärvelle. Yritys- ja vastaanottohalliasiaa lähdettiin selvittelemään Evijärven elinkeinotyöryhmän esityksestä. Halliin sijoitettiin alustavissa suunnitelmissa tilat kunnan teknisen toimen varikolle. Jos tilat teknisen toimen henkilöstölle löytyvät muualta, kunta voi olla hallissa vähemmistöosakkaana, joka joustavoittaa hallin jatkovalmistelua. Siinä tapauksessa halliin on mahdollista ottaa mukaan useampia yksityisiä toimijoita kuin alustavissa suunnitelmissa.
Kuntastrategian toimenpideohjelmaan on kirjattu entisen Tielaitoksen varikon tilasta
tavoitteeksi, että teknisen varikko siirretään mahdollisen vastaanotto-/yritys/starttihallin yhteyteen. Työpajalle etsitään myös uudet tilat. Nykyiset rakennukset
myydään ja/tai puretaan. Alue muutetaan asunto- tai yrityskäyttöön. Alueen tulevasta
käytöstä järjestetään idea-/suunnittelukilpailu.
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan teknisen toimen tilat ja työpaja tulisivat entisen palolaitoksen tiloihin ja nykyisen varikon tila vapautuisi nykyisestä käytöstä asunto- tai yrityskäyttöön. Varikon alue on erittäin hieno paikka Evijärvellä järvenrannassa.
Kyseinen alue ja ranta voidaan tuoda huomattavasti näkyvämmin esille ja aluetta voidaan jalostaa kokonaisuutena.
Kokonaisuudessa jossa kunta hankkisi vanhan palolaitoksen sekä olisi mukana yritys- ja vastaanottohallissa vähemmistöosakkaana olisi kunnalle kokonaistaloudellinen
ja kustannustehokas ratkaisu, jolla samalla luotaisiin hyvin edellytyksiä kunnan sekä
usean yrityksen toiminnalle Evijärvellä.
Yritys- ja vastaanottohallille on varattu investointiohjelmassa tälle vuodelle 500.000
euron määräraha. Jos palolaitoskauppa sekä yritys- ja vastaanottohalli toteutuvat nykyisen suunnitelman mukaan kunnan osuus kokonaisuudesta jää huomattavasti alle
varatun määrärahan. Ratkaisu on sekä kokonaistaloudellinen että kunnan omaan
toimintaa sekä elinkeinotoimintaa Evijärvellä tukeva kokonaisuus! Kunnan taloudellinen tilanne mahdollistaa kiinteistöhankinnat, jotka ovat kunnan perustehtävän toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja taloudellisesti perusteltuja.
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Samassa yhteydessä kunta voi toteuttaa kuntastrategian linjauksia ja elinkeinopolitiikkaa erityisesti luomalla yrittäjille toimintaedellytyksiä ja rakentamalla kuntaan elinvoimaa. Hankkeiden yritysvaikutuksia arvioitaessa hankkeesta seuraa monia positiivisia vaikutuksia. Usea yritys saisi toimintaansa hyvät ja toimivat tilat. Yritysten toimintaedellytykset ja palvelut paranisivat. Tilat mahdollistavat nykyistä suuremman
toiminnan. Mahdollisesti yritykset työllistäisivät lisää työvoimaa.
Jos kunta päättää ostaa entisen paloaseman, kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n välisen kaupan tarkemmista ehdoista sekä kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta ja omaisuussiirroista päätetään seuraavassa hallituksen ja valtuuston kokouksessa. Evijärven kunta myy kiinteistökokonaisuudesta AP Rengastarvike Oy:lle yhdessä sovitun
jaon mukaisesti päähallista 365,3 m2 lämmintä hallitilaa ja kylmävarastosta 220 m2
hallitilaa.
Asiasta on keskusteltu kiinteistötoimikunnan ja Evijärven Yrittäjien kanssa. Liitteenä
on Evijärven kunnan ja Järvi-Z Oy:n välinen kauppakirjaluonnos kiinteistön ostamisesta kunnalle.
Ilmari Sulkakoski poistui suhdejäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yritys- ja vastaanottohalliin talousarvioon
vuodelle 2017 varatusta 500.000 eurosta siirretään 240.000 euron määräraha Paloasema-tilan hankintaan.
Kunnanhallitus päättää edelleen, mikäli valtuusto myöntää määrärahan Paloasemakiinteistön hankintaan että:
Evijärven kunta hankkii entisen palolaitoksen kiinteistön sisältäen tontin ja
tontilla sijaitsevat rakennukset Järvi-Z Oy:ltä kunnan omistukseen hintaan
240.000 euroa. Kauppahinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ja ne
siirtyvät kaupassa kunnalle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 28
29.5.2017

Ilmari Sulkakoski ja Matti Sulkakoski poistuivat esteellisinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Lasse Vertanen ehdotti asian pöydälle panoa. Markus Kattilakoski kannatti pöydällepanoehdotusta. Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, käsittelyn jatkamisesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten, että asian pöydälle panoa kannattavat äänestävät ”JAA” ja käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 2 JAA-ääntä (Kattilakoski, Vertanen) ja 13 EI-ääntä (Alatalo, Jokela, Kirsilä,
Kultalahti, Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Sulkakoski K, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Kuusela, Alkio). Näin ollen asian käsittelyä päätettiin jatkaa.
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Markus Kattilakoski esitti, ettei kunnanhallituksen esitystä hyväksytä. Lasse Vertanen
kannatti esitystä. Koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen siten,
että kunnanhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Kattilakosken
esitystä kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 13 JAA-ääntä (Alatalo, Jokela, Kirsilä, Kultalahti,
Latukka, Laukkonen, Mäntylä, Sulkakoski K, Vesala, Välikangas, Forsbacka, Kuusela, Alkio) ja 2 EI-ääntä (Kattilakoski, Vertanen). Näin ollen kunnanhallituksen esitys
tuli hyväksytyksi.
Lasse Vertanen ja Markus Kattilakoski jättivät asiaan eriävän mielipiteen.
Päätös: Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin.
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29 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE TILASTA POHJANTIE 1, RNO 52-4012-330
Khall § 109
22.5.2017 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Ateno Oy:n kanssa käydyssä keskustelussa Ateno Oy on ilmoittanut kunnalle halukkuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52401-2-330 määräalan.
Paikanpäällä tehtyjen linjausten, sekä kiinteistörekisteristä tehtyjen mittausten mukaan määräalan pinta-ala on noin 18 600 m².
Kyseinen määräala sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella ja se on Ateno Oy:n nykyisen teollisuuskiinteistön jatkeena. Määräalalla kuuluu kirkonseudun osayleiskaavassa
teollisuus- ja varastoalueeksi varattuun alueeseen, mutta alueella ei ole asemakaavaa. Ateno Oy on tietoinen alueen asemakaavoitustarpeesta ja on lupautunut osallistumaan kaavoitukseen.
Teollisuustontin myyntihinta Evijärvellä on 1€/m² ja hinta on sovittu Ateno Oy:n kanssa. Määräalalla oleva puusto ei kuulu kauppaan.
Kauppakirja liitteenä.
kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle
myydään 18 600 m2:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-330. Myyntihinta määräalalle on 1€ / m2.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Valt § 29
29.5.2017

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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30 § MUUT ASIAT
Valt § 30
29.5.2017
1. Evijärven kunnan juhlavuoden pääjuhla pidetään lauantaina 10.6.2017 klo 18.00
alkaen Evijärven nuorisoseuralla. Valtuutetut ja muu yleisö ovat tervetulleita juhlaan.
2. Kautensa päättävä valtuusto tekee kesäteatterivierailun keskiviikkona 5.7.2017.
3. Talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 on postitettu kokousmateriaalin ohessa
tiedoksi valtuustolle.
4. Valtuustotyön kauden päättyessä jättävät valtuutetut kukitettiin punaisin ruusuin.
5. Valtuuston puheenjohtaja Juha Alkio piti kauden päätöspuheenvuoron.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 14, 15, 16, 25, 30
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

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

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Kunnallisvalitus:
Pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika 30 päivää

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

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Pykälät

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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