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40 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 40 
26.3.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

41 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 41 
26.3.2018 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § 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.  
 
Pöydälle on jaettu asia: Kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valitsemi-
nen. Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään §:nä 48. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkasta-
jien valitseminen käsitellään §:nä 48. 

 

42 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 42 
26.3.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Jorma Tolonen. 
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43 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 43 
26.3.2018 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. Tätä 
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoitta-
vat 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 rahoituslaskel-
massa.  

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi 
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on 
kunnanhallituksen tehtävä. 

Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuosi 2017 toteutui huomattavasti talousarviota po-
sitiivisemmin. Vuoden 2017 talousarvio oli kokonaisuutena alijäämäinen noin 344 t€. 
Vuosikate oli +130 t€. Alijäämäinen talousarvio saatiin hyvällä ja kustannustehok-
kaalla toiminnalla käännettyä ylijäämäiseksi tilinpäätökseksi.  

Kunnan tilinpäätös on lähes 0,6 M€ alkuperäistä talousarviota parempi ja reilut 0,6 
M€ muutettua talousarviota parempi. Tilinpäätöksessä toteuma näyttää vuosikat-
teeksi plussaa 715.452,29 € ja tilikauden tulos on suunnitelman mukaisten poistojen 
jälkeen 222.772,31 ylijäämäinen. Evijärven kunnan tilinpäätös on neljännen kerran 
peräkkäin ylijäämäinen. 

Taseeseen kertynyt ylijäämä on vuosi 2017 mukaan laskettuna kaikkiaan reilut viisi 
miljoonaa euroa (5.146.585 €). Ylijäämää on 2.059 euroa/asukas. Kuntakonsernin 
ylijäämä on 223.703,87 €.         
 
Vuoden 2017 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
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1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
 
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämä 222.772,31 eu-
roa 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: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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44 § VATTUAHON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN TIEPOHJAN JA TIEN 
HANKINTA SEKÄ LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN  

Khall § 44  
26.3.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnalle on tärkeää ja kokonaisedullista, että Vattuahon teollisuusalueelle 
rakentuu alueen rakentumisen ja laajenemisen mahdollistava infra. Tie on olennainen 
osa nykyisen teollisuusalueen laajenemista ja rakentumista. Kun alueen tiestö saa-
daan kuntoon ja kaavoitus etenee, mahdollistaa se alueen rakentumisen, laajenemi-
sen, kehittymisen ja kehittämisen. 
 
Teollisuusalueella on maanomistajana kunnan lisäksi yksityisiä maanomistajia, jotka 
ovat ilmaisseet osallistuvansa alueen kaavoitukseen sekä sitoutuvansa sen kustan-
nuksiin. Näin ollen alueesta on muodostumassa hyvä ja nykyistä laajempi teollisuus-
aluekokonaisuus. 
 
Kaavoituksen valmistuessa kunta voi markkinoida aiempaa aktiivisemmin valmiita yri-
tystontteja, kun sellaisia kunnalla on tarjolla. Kaavoituksen ja infran valmistuessa teol-
lisuusalueelle on myös mahdollista käynnistää uudestaan yritys- ja vastaanottohalli-
hanke kunnan tontille. Yritystonttien ja –tilojen markkinointi toimii vahvasti osana kun-
tamarkkinointia ja -viestintää. 
  
Vattuahon teollisuusalueen laajentamisesta on kunnassa keskusteltu jo muutaman 
vuoden ajan. Teollisuusalueen laajennoksen läpi on yksityisen toimesta rakentu-
massa tie, jonka lunastamisesta kunnalle on keskusteltu maanomistajien kanssa. 
Asiaa on käsitelty kiinteistötoimikunnassa 5.10.2017, 20.11.2017 ja 15.2.2018.  
 
Vattuahon teollisuusalueen laajennososalla kiinteistön Kulmatontti r:no 52-401-2-332 
omistajina ovat Juha ja Kirsi-Marja Perkkalainen (myöhemmin myyjätaho) ja kiinteis-
tön Rinne r:no 52-401-2-324 omistajana on Evijärven Teollisuus Oy, jonka myyjätaho 
myös omistaa. Kiinteistöjen Kulmatontti ja Rinne omistajien kanssa on käyty asiasta 
useita neuvotteluita, joiden pohjalta kunnalle on tehty tarjouksia, joista viimeinen on 
päivätty 16.11.2017.  

 
Kaupassa kunta ostaa myyjätaholta teollisuusalueen laajennuksen osalla olevan tie-
pohjan kauppakirjalla kiinteistöltä Kulmatontti, sekä erillisellä kauppakirjalla tiepohjan 
Evijärven Teollisuus Oy:ltä teollisuusalueen laajennuksen osalla kiinteistöltä Rinne.  
Tiepohja on kokonaispituudeltaan noin 430 metriä pitkä ja tieoikeus 12 metriä leveä. 
Tien tulee olla käyttövalmis on 30.6.2018 mennessä. 

 
Kauppahinnat muodostuvat siten, että kunta ostaa myyjätaholta kiinteistöstä Kulma-
tontti r:no 52-401-2-332 noin 1500 m²:n määräalan hintaan 1 500 €. Hinta sisältää 
pelkän tiepohjan ilman puustoa. Lisäksi kunta ostaa erillisellä kauppakirjalla Evijärven 
Teollisuus Oy:ltä kiinteistöstä Rinne r:no 52-401-2-324 noin 3660 m²:n määräalan 
sekä murskepintaisen tien kiinteistöille Kulmatontti sekä Rinne kokonaishintaan 
59 800 € + alv 24 %. 

 
Kiinteistön Rinne määräalaa sekä tietä koskevassa kauppakirjassa kauppahinnan 
maksaminen on jaettu maksuposteihin neuvottelun mukaisesti niin, että kaupanteon 
yhteydessä sopimuksen mukaisesta kauppasummasta maksettaisiin 40.000 euroa + 
alv ja loput 19.800 euroa + alv kun valmis tie vastaanotetaan.  

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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Osana kokonaisuutta on arvioitu teollisuusalueen kaavoituskustannuksia. Arviot kaa-
voituksen kustannuksista pyydettiin kolmelta eri yritykseltä. Kokonaiskustannukset 
noin 10 ha:n kaavoitukselle ovat korkeimman arvion mukaan kokonaisuudessaan 
korkeintaan 20 000 € kaavoitusprosessista riippuen. 
 
Suunnitelman mukaisesti koko teollisuusalue kaavoitetaan, niin että kaavoituksessa 
ovat mukana kaikki alueen maanomistajat. Myyjätaho sekä Evijärven Teollisuus Oy 
osallistuvat Vattuahon teollisuusalueen laajennuksen asemakaavoittamiseen omista-
miensa maa-alueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa kokonaisuudesta. Kauppa-
kirjojen allekirjoittamisten jälkeen Juha ja Kirsi-Marja Perkkalaisen sekä Evijärven Te-
ollisuus Oy:n omistamien alueiden osuus kaavoitettavan alueen kokonaispinta-alasta 
ja kaavoituskustannuksista on noin 30 %. 

 
Teollisuusalueen tiepohjan ja tien osto sekä sitä kautta alueen rakentumisen edistä-
minen on vahvasti Evijärven kuntastrategian mukaista toimintaa. Elinkeinot ja elin-
voima-osion päätavoitteen mukaan kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa 
yrittäjiä menestykseen. Toisen päätavoitteen mukaan maapolitiikka, kaavoitus, maan-
käytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko 
tukevat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kyseisellä hankinnalla luodaan vahvasti toimintaedellytyksiä menestyvälle yritystoi-
minnalle Evijärvellä maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella ja maankäytön 
suunnittelulla, tilaratkaisuilla, yrittäjäystävällisellä päätöksenteolla sekä yrityshenki-
sellä ilmapiirillä.  
 
Kuntastrategiassa linjatusti kunta voi kyseisellä kaupalla ja teollisuusalueen kaavoi-
tuksella toteuttaa ennakoivaa (proaktiivinen) elinkeinopolitiikkaa. Maankäytön suun-
nittelulla voidaan kaavoittaa yritystontteja tulevaisuuden tarpeisiin. Teollisuusalueen 
kaavoituksella luodaan kuntastrategian mukaisesti edellytyksiä kunnan sijainnin ja 
logistisen aseman hyödyntämiselle. 

 
Kunnan kokonaishinta kaupassa on 1 500 euroa + 59 800 euroa (+alv) eli yhteensä 
61 300 euroa + alv 59 800 euron osalta. Kuluvan vuoden talousarvion investointi-
osassa on varattu 20 000 euron määräraha kunnanhallituksen alle kohtaan Maa- ja 
vesialueet, käyttöomaisuuden osto. Ostettavien maa-alueiden summa on 61 300 €, 
joten kunnanhallitus esittää valtuustolle 41 300 €:n lisämäärärahaehdotuksen.  
 
Kauppojen yhteydessä Juha ja Kirsi-Marja Perkkalainen sitoutuvat ostamaan kun-
nalta erillisellä kauppakirjalla metsäpalstat Pirttikangas 52-401-2-48  ja Vistinkangas 
52-404-6-27. Tästä kaupasta päätetään erillisessä pykälässä.  
 
Kaupat toteutetaan kolmella erillisellä kauppakirjalla kuitenkin siten, että kauppojen 
toteutumiset ovat sidoksissa toisiinsa. Teknisistä syistä kaupan toteuttamiseen on va-
rattava lisämääräraha, vaikka kunta saa kaupassa metsätilojen myynnistä enemmän 
rahaa kuin se maksaa myyjätaholle tiepohjasta ja tiestä.  
 
Ehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä 
tiepohjan ja tien oston teollisuusalueen laajennukselle sekä varata 61 300 € lisämää-
rärahan kuluvan vuoden talousarvioon kaupan toteuttamiseen.  
 

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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Päätösehdotus on edellä perustellusti kuntastrategian mukainen ja yrittäjäystävälli-
nen. Paikalliselta yrittäjältä ostetaan tiepohja ja tie. Kunta saa edistettyä alueen ra-
kentumista ja kehittymistä, teollisuusalueen infra etenee, kunta saa kaavoitettua teol-
lisuustontteja alueelle, joita voidaan edelleen myydä ja markkinoida. 

 
Pykälän oheismateriaalina on hankintoihin liittyvät kauppakirjat sekä alueiden kartta-
otteet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää 
  
1. hyväksyä tiepohjan ja tien hankinnan teollisuusalueen laajennukselle sekä  
2. varata 41 300 € lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon kaupan toteuttami-

seen. 
 

Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski esitti, että kunnanjohtajan ehdotusta tiepohjan ja 
tien hankinnasta teollisuusalueen laajennukselle sekä lisämäärärahan varaamista ei 
hyväksytä, eikä viedä valtuustolle, koska tämä pykälä liittyy kiinteästi pykälään 45 
metsäpalstan myynnistä ja näin vaarantuu yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus kuntalai-
sia kohtaan. Marja-Leena Kultalahti kannatti Anttikosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI.  Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo, Alina Niemi, Jorma Tolo-
nen ja Terhi Kultalahti) ja 3 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kul-
talahti). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 4-3.   

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, ja kunnaninsinööri 
Tuomo Saari puh. 044-7699550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi  

  
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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45 § KAHDEN METSÄPALSTAN MYYNTI 

Khall § 45 
26.3.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Edellisessä pykälässä olevan tiepohjan ja tien hankintaan Vattuahon teollisuusalueen 
laajennukselle yhteydessä on ollut neuvottelussa, että kunta ostaa tiepohjan ja tien ja 
Juha ja Kirsi-Marja Perkkalainen ostavat kunnalta vastaavasti kaksi metsäpalstaa. 
Kaupat toteutetaan erillisillä kauppakirjoilla kuitenkin siten, että kauppojen toteutumi-
set ovat sidoksissa toisiinsa. 
 
Neuvotellun tiepohja- ja tiekaupan yhteydessä Juha ja Kirsi-Marja Perkkalainen sitou-
tuvat ostamaan kunnalta erillisellä kauppakirjalla metsäpalstat Pirttikangas 52-401-2-
48  ja Vistinkangas 52-404-6-27. Kyseisten tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 46,775 
ha ja Reijo Palohuhdan tekemän tila-arvion mukaan niiden käypä arvo on yhteensä 
78 181 €. 
 
16.11.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti Juha ja Kirsi-Marja Perkkalainen ostavat 
kunnalta kiinteistöt Vistinkangas 52-401-2-48 ja Pirttikangas 52-404-6-27 yhteispinta-
alaltaan 46,775 ha yhteishinnalla 78 000 €.  

  
Kirjanpidollisesti kun kunta myy metsää Juha ja Kirsi-Marja Perkkalaiselle hintaan 78 
000 € kirjataan kyseinen summa investointiohjelman tulopuolelle. Myyntihinnan ja ta-
searvon erotus kirjataan myyntivoittona.  

 
Pykälän oheismateriaalina on kauppakirja metsäpalstojen myynnistä ja karttaotteet. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myydä 
Juha ja Kirsi-Marja Perkkalaiselle kiinteistöt Vistinkangas 52-401-2-48 ja Pirttikangas 
52-404-6-27 (yhteispinta-ala 46,775 ha) yhteishinnalla 78 000 €. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski esitti, että näitä palstoja ei myydä, koska yhden-
vertaisuus ja tasapuolisuus kuntalaisia kohtaan ei toteudu ja vapailta markkinoilta 
saataisiin parempi myyntihinta. Marja-Leena Kultalahti kannatti Anttikosken ehdo-
tusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI.  Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo, Alina Niemi, Jorma Tolo-
nen ja Terhi Kultalahti) ja 3 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä ja Marja-Leena Kul-
talahti). 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 4-3. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, ja kunnaninsinööri 
Tuomo Saari puh. 044-7699550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
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46 § KUNTARAHOITUSOSUUS NUOREKAS ETELÄ-POHJANMAA MALLIN TOTEU-
TUKSEEN 

Khall § 46 
26.3.2018  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

MRC Oy pyytää kunnan sitoumusta osarahoitukseen Nuorekas Etelä-Pohjanmaa 
mallin ja digitaalisen lasten ja nuorten palvelujen jatkamisen ja turvaamisen toteutta-
miseksi Nuorekas maakunta –hankkeena 1.3.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tarkoi-
tuksena on siirtää nuorten palveluiden painopiste korjaavista ennaltaehkäiseviin pal-
veluihin ja näin parantaa nuorten oloja sekä säästää kustannuksia korjaavista toi-
mista pitkällä aikavälillä. 

 
Hankkeen konkreettiset tavoitteet, tehtävät ja hyödyt 

 
Ohjaamotoimintojen ja Välittämisen koodi –hankkeiden kokemukset ja uudet toiminta-
tavat yhdistetään maakuntavalmistelussa ja jatketaan jo olemassa olevaa lähes maa-
kunnallista toimintatapaa yhdessä kehittäen huomioiden kuntien näkökulmat. Hanke 
kiinnittää huomiota nuorten hyvinvointiin ja vähentää terveyseroja sekä hillitä korjaa-
vien kustannusten kasvua. Hanke auttaa toimijoita sisäistämään eri lakien vaatimuk-
set painottaen ennaltaehkäiseviä palveluja ja yhteen sovittaa kuntien ja maakunnan 
järjestämisvastuille kuuluvia palveluja lasten ja nuorten palvelujen saatavuuden näkö-
kulmasta. Hankkeessa aloitetaan kuntien ja maakuntien yhteistyö kehittämällä ennal-
taehkäisevien lasten ja nuorten palveluja ennen Etelä-Pohjanmaan maakunnan aloit-
tamista. 
 
Ohjaamo toimintaa ja digitaalisia palveluja yhteen sovittamalla voitaisiin katvealueisiin 
jääviin kuntiin perustaa etäpisteitä, joissa nuorille olisi tarjolla monimuotoisesti toteu-
tettuna palveluja. Tarkoituksena on myös kartoittaa nuorten oloja ja välittää tietoa 
nuorten tilanteesta kuntien käyttöön sekä järjestää koulutusta. Hankkeessa luodaan 
palvelukatalogi, jossa nuorille suunnatut palvelut on helposti löydettävissä. Hank-
keessa pyritään koordinoimaan nuorille suunnattuja palveluja ja lisätä eri toimijoiden 
tietoisuutta toisistaan, mikä on palvelujen yhtenäistämisessä ja onnistuneessa oh-
jauksessa erittäin tärkeää. 

 
Rahoitus 
 
MRC Oy (Mediwest Research Center Oy) on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ko-
konaan omistama terveyden edistämiseen ja sairauksien ennalta ehkäisyyn keskit-
tyvä tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittava yhtiö. Hankkeen kustannusarvion on 
koko ajalta 147 000,00 euroa. EP-liitto ja EPSHP vastaavat puolesta kustannuksista. 
Toista puolta haetaan alueen kunnilta. Kuntien rahoitusosuuden määrä on suhteu-
tettu niiden asukaslukuun niin, että  
· alle 4000 asukkaan kunnilta (7 kpl) haettava rahoitus koko hankeajalta eli 
· vuoden 2019 loppuun on 2500 euroa, 
· 4001 – 8000 asukkaan kunnilta (2 kpl) 4000 euroa, 
· 8001 – 25 000 asukkaan kunnilta (7 kpl) 5500 ja 
· yli 25000 asukkaan kunnilta (1 kpl) 9500 euroa. 
 
Evijärven kuntarahoitusosuudeksi 1.3.2018 – 31.12.2019 MRC Oy esittää 2500 eu-
roa. 
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Kunnan projektimäärärahoissa on varattuna ennalta kohdentamatonta määrärahaa 
mm. hankerahoituksiin. 

 
Oheismateriaalina toimitetaan rahoitushakemus liitteineen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärvi osallistuu Nuorekas Etelä-Pohjanmaa mallin ja 
digitaalisen lasten ja nuorten palvelujen jatkamisen ja turvaamisen toteuttamiseksi 
Nuorekas maakunta–hankkeeseen (1.3.2018 – 31.12.2019) 2500 eurolla, jos vähin-
tään puolet muista kunnista sitoutuu rahoittamaan hanketta rahoitushakemuksen mu-
kaisesti. Rahat varataan kunnan kohdentamattomista projektimäärärahoista. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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47 § EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMAUTUS EVIJÄRVEN KUN-
NALLE 

Khall § 47  
26.3.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 2.2.2017 vireille tulleen kantelun ja 21.2.2017 

päivätyn lisäkirjeen perusteella antanut 28.2.2018 päivätyllä päätöksellä Evijärven 
kunnalle huomautuksen Evijärven kunnan menettelyssä pöytäkirjojen julkaisemisessa 
kunnan verkkosivuilla. 

 
 Evijärven kunnan käytäntönä on ollut julkaista toimielinten pöytäkirjat kunnan verkko-

sivulla. Verkkosivuilla julkaistuissa pöytäkirjoissa on kuitenkin asiakohdissa käytetty 
merkintää ”Salainen”, jolloin koko pöytäkirjan asiakohta on jätetty julkaisematta verk-
kosivulla. Tältä osin kantelu koski kunnanhallituksen asioita 15.6.2015 § 133, 
14.12.2015 § 216, 3.2.2016 § 24 ja 23.5.2016 § 69 sekä teknisen lautakunnan asiaa 
8.12.2016 § 82. Lisäksi kantelu koski sivistyslautakunnan asioita 31.1.2017 §:t 11 ja 
12, joita ei ollut julistettu salaisiksi, mutta asiat puuttuivat kunnan verkkosivulla julkis-
tetusta pöytäkirjasta.   

 
 Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin 

säädetä. Pöytäkirjan salassapidon tulee perustua lakiin ja julkisuuslaissa säädettyihin 
salassapitoperusteisiin. Pöytäkirjasta tulee aina ilmetä päätöksentekoon liittyvät olen-
naiset seikat. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto asiakirjan julki-
sesta osasta on annettava, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule 
tietoon. Yksittäisen tiedon salassapito ei näin ole peruste koko pöytäkirjan asiakoh-
dan salaamiselle. 

 
 Kunnanhallituksen pöytäkirjat 15.6.2015 § 133 ja 3.2.2016 § 24 on kunnassa asetettu 

salaisiksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla, koska niiden on tulkittu 
sisältävän salassa pidettäviä tietoa liiketoiminnasta. Apulaisoikeusasiamiehen mu-
kaan asiassa on ollut kyse kuitenkin yhdistyksen velvollisuuksista eli maksulaimin-
lyönneistä sekä kunnalle niistä aiheutuvista taloudellisista velvoitteista mitä esitetty 
salassapitoperuste ei suojaa. Kanteluprosessin ollessa vireillä on samaan asiakoko-
naisuuteen liittynyt myös 9.10.2017 kunnanhallituksen pöytäkirjan ilmoitusasioiden 
kohta, joka oli myös merkitty salaiseksi. 

 
 Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.12.2015 § 216 ja teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 

8.2.2016 on kyse vesilaskuista. Ensimmäisessä asiassa on kyse laskutuksen koh-
tuullistamisesta mittarin jäätymisestä johtuneiden kulutuslukemien vuoksi ja toisessa 
väärin asennetun mittarin aiheuttamasta kulutus ja laskutusepäselvyydestä. Kunnan-
hallituksen näkemyksen mukaan salassapidon peruste asioissa oli julkisuuslain 24 
§:n 32 kohdan mukaisesti henkilön yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista ja ensim-
mäisessä asiassa lisäksi 24 §:n 1 momentin 23 kohdan pykälän esittelytekstissä on 
myös maininta henkilön varallisuusasemasta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan ei 
ole yksiselitteistä, että tieto veden kulutuksesta sinänsä on yksityiselämän piiriin kuu-
luva salassa pidettävä seikka. Vaikka tietoa varovaisuussyistä pidettäisiin salassa pi-
dettävänä se tai tieto henkilön taloudellisesta asemasta ei ole peruste koko asiakoh-
dan salaamiselle, vaan julkisilta osilta asiakirja ja asia olisi tullut julkaista. 

 
 Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.5.2016 § 69, jossa oli kyseessä tarkastuslautakun-

nan hallitukselle antama pöytäkirja. Asia oli arvioitu salaiseksi julkisuuslain 24 §:n 1 



EVIJÄRVEN KUNTA 26.3.2018 77 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

momentin 15 kohdan nojalla, jossa säädetään salassa pidettäväksi viranomaisen val-
vontasalaisuus. Kyse oli vuokrasaatavista ja niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. 
Asiassa ei ollut kyse valvontasalaisuudesta, vaan tiedosta tarkastuksen lopputulok-
sesta. Valvontaan liittyvät tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia.  

 
 Sivistyslautakunnan 31.1.2017 pöytäkirjasta §:ien 11 ja 12 sisältö puuttui netissä jul-

kaistusta pöytäkirjasta. Asiat eivät ole salassa pidettäviä ja pöytäkirja on ollut koko-
naisuudessaan nähtävänä kunnanvirastossa. Selvityksessään apulaisoikeusasiamie-
helle kunnanhallitus on todennut, etteivät asiakodat sisällä salassa pidettäviä tietoja. 
Asiakohdat on huomautuksen tultua lisätty netissä julkaistuun pöytäkirjaan. 

 
 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että Evijärven kunta on 

ilman laissa säädettyä perustetta salannut kunnan luottamuselimissä käsiteltyjä asi-
oita ja näin perusteetta estänyt kunnan jäsenten tiedonsaantioikeutta. Kunnan menet-
tely ilmoittaa koko käsiteltävänä ollut asiakohta salassa pidettäväksi ilman, että asian 
ja asiakirjan julkista osaa oli julkaistu, oli julkisuuslain vastainen. Myös menettely il-
moittaa asiakohta salaiseksi ilman tietoa salassapidon perusteesta oli virheellinen. 
Lisäksi kunnan luottamuselin on jättänyt julkaisematta, ilman laillista perustetta, pöy-
täkirjan asiakohtien käsittelytietoja. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan nämä lainvas-
taiset menettelyt ovat osoittaneet piittaamattomuutta julkisuusperiaatetta ja kunnan 
jäsenten tiedonsaantioikeutta kohtaan. 

 
 Tiedoksianto kunnan jäsenelle tapahtuu, kun pöytäkirja julkaistaan tietoverkossa, 

mikä vaatii huolellisuutta ja täsmällisyyttä verkkotiedottamisessa.  
 
 Apulaisoikeusasiamies on edellä mainituista syistä johtuen antanut Evijärven kunnan-

hallitukselle huomautuksen edellä selostetusta lainvastaisesta menettelystä kunnan 
verkkotiedottamisessa. 

 
Pykälien salaaminen perustuu arviointiin. Kuntalain lisäksi arvioinnissa otetaan aina 
huomioon myös julkisuuslaki sekä yksityisyyden suojaa määrittävä henkilötietolaki. 
Arviointi onkin tasapainoilua asian julkisuuden ja yksityisyyden suojan välillä. Lisäksi 
on huomion arvoista, että kuntayhteisö on pieni ja yksityisyydensuojaa arvioitaessa 
on arvioitu voidaanko kyseinen henkilö tunnistaa asian tietojen pohjalta ja näin ollen 
tosiasiallisesti vaarantaa yksityisyyden suoja. Aihetta koskevissa koulutuksissa kysei-
nen pohdinta on ollut monesti esillä, eikä yksiselitteistä vastausta lakien osin ristiriitai-
siin vaatimuksiin ole asiantuntijoillakaan ollut antaa. Yleisesti ottaen on kehotettu va-
rovaisuuteen ja odottamaan toimintaa linjaavia ennakkopäätöksiä. 
 
Kyseiset pykälät on kunnassa päädytty tehdyn arvion perusteella salaamaan. Jälkikä-
teen arvioiden voidaan sanoa, että salaamisessa on toimittu liiallista varovaisuutta 
noudattaen ja henkilöiden yksityisyydensuojaa yliarvioiden. Pykälien salaamiselle ei 
ole ollut riittäviä perusteita eikä se ole ollut tarpeenmukaista. Erityisesti yhdessä asia-
kohdassa apulaisoikeusasiamiehenkin päätöksessä todetaan, että varovaisuusperi-
aatetta noudattaen olisi osa asiakohdasta voinut olla perusteltua salata, mutta ei koko 
pykälää. Kuitenkin asioiden salauksen merkinnät ovat olleet uuden kuntalain mukaan 
puutteellisia.  
 
Huomioitavaa kyseisten pykälien osalta on, että niistä yksi on aiemman kunnanjohta-
jan valmistelema ja kaksi entisen hallintosihteerin valmistelemia. Lisäksi kaksi pykä-
listä on teknisen toimen valmistelemia ja sivistystoimen alaiset pykälät, jotka ovat 
puuttuneet verkosta, on sivistystoimen lautakunnalleen valmistelemia. 
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Kyseiseen ajankohtaan on hallinnossa tapahtunut useita henkilövaihdoksia keskei-
sissä tehtävissä. Henkilövaihdosten lisäksi johtavien luottamushenkilöiden esteelli-
syydet ovat vaikuttaneet asioiden valmisteluun ja käsittelyyn, yleiseen asia- ja laki-
osaamiseen sekä tiedonkulkuun oleellisesti. Luottamushenkilöistä kunnanhallituksen 
puheenjohtaja on keskeisessä roolissa asioiden käsittelyn ja tiedonkulun kannalta. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ollut esteellinen useassa kyseisistä salatuista 
pykälistä. Asiat on käsitelty varapuheenjohtajan johdolla, joka on vaikuttanut keskei-
sesti asiaan ja tiedonkulkuun.  
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saatu huomautus ja tehdyt virheet on otettu 
vakavasti Evijärven kunnan hallinnossa ja toimintatapoihin on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Toimintaa ja käytänteitä kehitetään edelleen sekä selkeytetään kunnassa niin, 
että salaaminen rajataan koskemaan tarkemmin salattavaa asiaa eikä koko pykälää. 
Huomioidaan myös se, että merkinnät ovat nykyisen voimassaolevan kuntalain mu-
kaisia eli pykälässä näkyy salaamisperuste. Verkkotiedottamisessa on huomioitavaa 
että pöytäkirjat ja niissä olevat mahdolliset salausperusteet näkyvät verkossa sa-
massa muodossa kuin alkuperäisessä pöytäkirjassa. 

 
Jo nyt on tehty toimenpiteitä asiaosaamisen lisäämiseksi ja vastaavien virheiden vält-
tämiseksi. Syksyllä 2017 kunnasta on osallistuttu koulutuksiin koskien uutta kuntala-
kia, tietosuoja-asetusta ja verkkotiedottamista. Koulutusten oppeja on jaettu kunnan 
sisällä. Jatkossa koulutuksen täytyy olla säännöllistä sekä ajantasaista. Lisäksi on 
tärkeää käyttää jatkossa aktiivisesti muun muassa Kuntaliiton lakipalveluita asiantun-
tija-apuna vastaavissa tapauksissa ja vaikeasti arvioitavissa tilanteissa. 

 
Osaamista on tärkeä olla viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä. Osaamisen syventä-
minen on tärkeää. Käytännössä tulee varmistaa, että osaaminen pidetään ajan ta-
salla ja hyvällä tasolla säännöllisellä kouluttautumisella ja tiedonhankinnalla.  
Osaamisen vahvistamisen ohella tulee lisätä tarkkuutta, huolellisuutta ja täsmälli-
syyttä lain mukaan toimimisessa ja tulkinnassa. Erityisen tärkeää on panostaa esitte-
lijänä toimivien johtavien viranhaltijoiden sekä puheenjohtajina ja varapuheenjohtajina 
toimivien luottamushenkilöiden osaamiseen, että jatkossa avoimuusperiaate, hyvä 
tiedon hallintatapa sekä kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu toteutuu entistä parem-
min käytännössä niin pykälävalmistelussa kuin verkkotiedottamisessakin. 

 
Kunnanhallitus edellyttää, että Evijärven kunnassa jatketaan kouluttautumista ja lisä-
tään osaamista julkisuuslaista ja henkilötietolaista sekä niiden vaikutuksesta kunta-
lain mukaisten ja muuten kunnassa käsiteltävien asioiden valmistelussa ja käsitte-
lyssä. 

  
 Oheismateriaalina esityslistan mukana hallitukselle toimitetaan Eduskunnan apulais-

oikeusasiamiehen päätös (EOAK/675/2017). 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Merkitään eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 

tiedoksi.  
 

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnan johtoryhmän valmistelemaan riittäviä toi-
menpiteitä mukaan luettuna koulutus, joilla varmistetaan kuntalain, henkilötietolain ja 
julkisuuslain oikeellinen soveltaminen Evijärven kunnassa. 
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Marita Huhmarsalo esitti, että teemme nyt tässä asiakohdassa kunnanhallituksessa 
päätöksen, että perusteettomasti salatut asiakohdat julkaistaan välittömästi Eduskun-
nan oikeusasiamiehen antaman päätöksen mukaisesti. Kuntalaisten tiedonsaantioi-
keutta ei voi rajoittaa myöskään näiden asioiden kohdalla, vaan salaukset on puret-
tava välittömästi ja kokouspöytäkirjat avattava internetissä. Esitän myöskin, että asia 
käsitellään myös valtuuston kokouksessa. Valtuusto kunnan korkeimpana päättävänä 
elimenä on vastuullinen kunnan toiminnasta ja siksi sen täytyy olla tietoinen koko 
asiakokonaisuudesta. Lisäksi valtuustolla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan 
tulevaan toimintaan asiassa. Huomautuksessaan Eduskunnan oikeusasiamies on to-
dennut kunnan toimintatavat vääriksi ja salaukset perusteettomiksi. Jos kunta ilmoit-
taa tekevänsä parannuksen asiassa, niin silloin tehdyt virheet on korjattava heti. 
Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon esitystä. 
 
Puheenjohtaja ehdotti lisäyksenä pohjaehdotukseen, että kaikki viime vaalikaudella 
(vuodesta 2013 -lähtien) salaisiksi julistetut pykälät käydään lävitse aikajärjestyk-
sessä ja julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan salauksen tapahtuneen perusteetto-
masti. Lisäksi niissä pykälissä, jotka todetaan edelleen salaisiksi, merkitään salaus-
peruste lain edellyttämällä tavalla. Tämä pykälä annetaan valtuustolle tiedoksi. Marja-
Leena Kultalahti ja Jari Anttikoski kannattivat puheenjohtajan esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta 
poikkeavaa esitystä, joten asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan esityk-
sen äänestyksestä: Ensin äänestetään kokouksessa tehtyjen ehdotusten kesken niin, 
että puheenjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Huhmarsalon ehdo-
tusta kannattavat äänestävät EI. Tämän äänestyksen voittaja menee pohjaehdotusta 
vastaan. Äänestys-esitys hyväksyttiin.  
 
1. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Marja-Leena Kultalahti, 

Alina Niemi ja Terhi Kultalahti), 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen) 
ja 1 tyhjä-ääni (Aapo Kirsilä) 

 
Seuraavaksi vastakkain ovat kunnanjohtajan pohjaehdotus ja ensimmäisen äänestyk-
sen voittanut puheenjohtajan ehdotus, jossa on lisäys kunnanjohtaja pohjaehdotuk-
seen. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaehdotusta 
äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat puheenjohtajan ehdotusta äänestävät EI. 
Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
2. Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Aapo Kirsilä), 5 EI-ääntä (Jari Anttikoski, 

Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kultalahti) ja 1 tyhjä-
ääni (Marita Huhmarsalo) 
 

Hallituksen päätökseksi on tullut puheenjohtajan ehdotus äänin 1 – 5. 
 
 Päätös: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös merkitään tiedoksi. Kunnan-

hallitus päättää valtuuttaa kunnan johtoryhmän valmistelemaan riittäviä toimenpiteitä 
mukaan luettuna koulutus, joilla varmistetaan kuntalain, henkilötietolain ja julkisuus-
lain oikeellinen soveltaminen Evijärven kunnassa. Kaikki viime vaalikaudella (vuo-
desta 2013-lähtien) salaisiksi julistetut pykälät käydään lävitse aikajärjestyksessä ja 
julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan salauksen tapahtuneen perusteettomasti. Li-
säksi niissä pykälissä, jotka todetaan edelleen salaisiksi, merkitään salausperuste 
lain edellyttämällä tavalla. Tämä pykälä annetaan valtuustolle tiedoksi. 
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 Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä. 
  

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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48 § KUNNAN RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 
Khall § 48 
23.3.2018  Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-
dosta. Kunnan toiminnan valvontajärjestelmä voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen 
valvontaan. Perinteisiä tarkastuskohteita ovat muun muassa rahavarojen käyttö ja 
varastot. Valtuuston 19.12.2016 hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet ja ohje –ohjeen mukaan kassan tarkastukset on tehtävä säännöllisesti vä-
hintään kerran vuodessa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää hallituskauden ajaksi kaksi edus-
tajaa kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski esitti kunnan rahavarojen ja arvopapereiden tar-
kastajiksi Alina Niemeä ja Jorma Tolosta. 
 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita hallituskauden ajaksi kunnan rahavarojen ja 
arvopapereiden tarkastajiksi Alina Niemi ja Jorma Tolonen.  

  
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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49 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 49 
26.3.2018 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Tekninen lautakunta 3/2018 13.3.2018 
Sivistyslautakunta 13.3.2018 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 66 Pystykauppatarjous 
 74 Irtisanoutumisilmoitus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 100 Tulostinten värikasettien hankinta 1.4.2018 – 31.12.2019 
 102 Työntekijän palkkaaminen Väinöntalon museolle 2018 
 105 Näppis taituri –lisenssin hankinta 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 50 
26.3.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 2 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 6.3.2018, 12.3.2018 ja 19.3.2018 
3. Vanhusneuvoston pyyntö hankkia liukuesteet yli 70 vuotiaille kuntalaisille 
4. Sivistyslautakunta, § 9 Kirkonkylän koulun kirje/ilmoitus liikunnan opetuk-

sesta, 18.1.2018 
5. E-P:n liitto, Maakuntahallitus 2/2018, pöytäkirja, 19.2.2018 
6. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 2/2018, pöytä-

kirja, 22.2.2018 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 1/2018 ja 2/2018, pöytäkir-

jat, 13.2.2018 ja 6.3.2018 
8. Eskoo sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Hallitus, pöytäkirjan ote § 29, 

15.3.2018 
9. Eskoo sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, valtuusto, kokouskutsu, 

22.5.2018 
10. Järvinet Oy, osakassopimus, 22.3.2018 
11. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja, 22.2.2018 
12. LSSAVI, esityksen 6.12.2018 myönnettävistä kunniamerkeistä, kirje, 

LSSAVI/2110/2018, 16.3.2018 
13. LSSAVI, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-

van luvan muuttaminen, LSSAVI/812/04.02.00/2018, 13.3.2018 
14. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 3027/3/17, 27.2.2018 
15. EPSHP, jäsenkunnilta laskutettavat palvelumaksut 2/2018 
16. Eurofins, Tutkimusraportti 59/2018, 6.3.2018 
17. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/10002/2018, 6.3.2018 
18. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/10362/2018, 6.3.2018 
19. Aktia, sijoitusten kehitys, 28.2.2018 
20. Taaleri, sijoitusten kehitys, 2/2018 
21. STM, Kuntainfo, Kuntalain 126 §:n mukainen työterveyshuollon sairaan-

hoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus, 3/2018 
22. TEM, E-P työllisyyskatsaus, 2/2018  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 26.3.2018 84 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

51 § MUUT ASIAT 

Khall § 51 
26.3.2018 1. Keskustelua Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta, joka on tulossa huhtikuun hal-

lituksen ja valtuuston käsittelyyn. 
 2. Keskustelua Rantaraittipuistikkosta ja asiassa vireillä olevasta hanke-esityksestä. 

3. Liikuntapaikkarakentaminen on tulossa käsittelyyn huhtikuun hallitukseen ja val-
tuustoon. 
4. Keskustelua Rantaosayleiskaavan etenemisestä. Ehdottomaksi takarajaksi kaavan 
nähtäväksi saannille asetettiin kuluvan vuoden huhtikuun loppu. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 40 – 45, 49 - 51 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 46 - 48 
 
 

 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 46 - 48 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

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

 




