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67 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 67 
7.5.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

68 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 68 
7.5.2018 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: Työ etsii tekijäänsä-hankevalmistelun rahoitus. Puheenjoh-
taja ehdotti, että asia käsitellään §:nä 78. 
 
Esityslistassa ollut asia § 77 ”Vastaus Anttikosken ym. valtuustoaloitteeseen koskien 
kirkonkylän koulun esikoulutilaa” esitettiin siirrettäväksi käsiteltäväksi seuraavan ko-
koukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Työ etsii tekijäänsä-hankevalmistelun rahoi-
tus käsitellään §:nä 78. Esityslistassa ollut asia § 77 päätettiin siirtää käsiteltäväksi 
seuraavan kokoukseen. 

 

69 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 69 
7.5.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski ja Marita Huhmarsalo. 
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70 § VALTUUSTON 23.4.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 70 
7.5.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

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

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 23.4.2018 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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71 § EVIJÄRVEN KUNNAN KUNTAVIESTINTÄ JA –MARKKINOINTI MAINOSTAU-
LUSSA 

Khall § 71 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
  

Evijärveläinen Aito Import Oy:llä on valomainostaulu Evijärven keskustassa S-marke-
tin paikoitusalueen välittömässä läheisyydessä. Mainostaulu on siirtymässä kantatien 
varteen entisen Palolaitoksen tontille, jos luvitus saadaan kuntoon. 

Kunta on keskustellut Aito Import Oy:n kanssa mahdollisuudesta laittaa kunnan mai-
nos/ilmoitus mainostauluun. Mainostaulun hinnoittelu on 200 euroa kuukaudessa ja 
vuosihinta on 1.800 euroa. On keskusteltu puolen vuoden jaksosta 1.000 euron hin-
taan. Hinnat ovat alv 0 % hintoja. Jos asia nähdään ja koetaan hyväksi, yhteistyötä 
Aito Import Oy:n kanssa voidaan jatkaa ja tehdä jatkossa lyhytaikaisia kuukausisopi-
muksia tai vuosisopimus.  

Sopimus sisältää yhden mainoksen, joka näkyy 10 sekuntia kerrallaan. Käytännössä 
kunta voi tehdä mainospaikalla kuntamarkkinointia sekä ilmoitella tulevista tapahtu-
mista ja muista ajankohtaisista asioista. Mainosta/ilmoitusta on tarvittaessa mahdol-
lista vaihtaa kerran viikossa. 

Kuntamarkkinointi- ja viestintä ovat vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Il-
moitus valotauluun tukee vahvasti toimenpideohjelman kohdan ”14. Markkinointi ja 
viestintä: tunnettuuden/imagon kehittäminen” toteuttamista. Kunta viestii itsestään ak-
tiivisesti itseään suurempi kunta ilmeen ja imagon mukaisesti.  

Kunnan viestintä mainostaulussa luo myös edellytyksiä kuntalaisille ja kesäasukkaille 
sekä muille tahoille aktiiviseen osallistumiseen. Taululla voidaan tiedottaa meneillään 
olevista sekä tulevista ajankohtaisista asioista aktiivisesti ja näkyvästi muun kunnan 
tiedottamisen ja viestinnän lisänä. 

Aapo Kirsilä poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä vuodelle 2018 puolen vuo-
den sopimuksen valotaulumainoksesta Aito Import Oy:n kanssa hintaan 1.000 euroa 
(alv 0 %). 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan käytännön järjestelyistä sekä so-
pimaan jatkossa kunnan mainostauluviestintä ja –markkinointisopimukset.  

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

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
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Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
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72 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 

Khall § 82 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

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

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

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

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

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

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

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

tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   
Khall § 267 
11.12.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kylien kehittämisrahan valmistelua on jatkettu määrärahavarauksen ja jako-
perusteiden osalta. Asiaa on valmisteltu keväällä 2017 aitaustyöryhmässä ja syksyllä 
mm. johtoryhmässä, valtuustoseminaarissa ja hallituksen iltakoulussa.  
 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Toimenpideoh-
jelmassa (TPO) kehittämisraha on strategisen painopisteen ”IV Asuminen ja hyvin-
vointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen” alla toimenpiteenä (31) ”Koko kunnan: keskustan ja kylien kehittäminen”. 
 
Kylien kehittämisraha liittyy vahvasti myös kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen 
osallistumiseen sekä kylien aktivointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös 
kuntastrategian mukaista toimintaa.  
 
Kehittämisrahalla voidaan lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, 
edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä, edis-
tää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen harjoittami-
seen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
Jolloin tuotoilla on mahdollista kehittää koko kuntaa tulevaisuudessa. Alustavasti ky-
lien kehittämisraha varataan talousarvioon vuosille 2018–2020.  
 
Kylien kehittämisrahaan on varattu 30.000 euron määräraha alkavalle vuodelle. Jos 
kylien kehittämisraha osoittautuu toimivaksi käytännöksi, sille voidaan tulevina vuo-
sina varata enemmän rahaa ja mahdollisesti se voidaan myös vakinaistaa. 
 
Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhallituksessa. Kylät ja kylien toimijat 
ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Kyliä ja kylien toimijoita kannus-
tetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittämiseen, jolloin kunnan ke-
hittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan hankkeeseen.  
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Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan, jaettava summa riippuu kylien 
tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 
kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä.  

 
Kehittämisrahakohteet on jaettu kolmeen eri luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin 
hankkeisiin. Pienissä hankkeissa (0–1.000 e) tuki voi olla maksimissaan 100 % ja 
keskisuurissa hankkeissa (1.000–10.000 e) tuki voi olla enintään puolet hankkeen ko-
konaiskustannuksista.  
 
Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta päätetään 
erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittämiseen liitty-
viin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 
 
Esityslistan mukana toimitetaan liitteenä kylien kehittämisrahan jakoperusteet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että  
 

• Kylien kehittämisrahalle varataan vuoden 2018 talousarvioon 30.000 euron 
määräraha kunnanhallituksen alle. 

• Määrärahan jakoperusteet ovat erillisen liitteen mukaiset. 
• Kehittämisrahan hakuaika on maaliskuun loppuun 2018. 
• Määrärahan jakamisesta päätetään erikseen hallituksessa huhtikuussa 2018. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 58 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kylien kehittämisrahan hakuaika päättyi maaliskuun lopussa 2018. Kehittämisrahaha-
kemuksia tuli hyvin: kaikkiaan 18 kappaletta 13:lta eri toimijalta monipuolisiin käyttö-
tarkoituksiin ja eri puolilta kuntaa. 
 
Pääosa hakemuksista (14) oli niin sanottuja ”pieniä hankkeita” eli maksimissaan tu-
hannen euron hankkeita. Pienissä hankkeissa kunnan tuki voi olla 100 %. 
Kaksi hakemuksista oli suuruusluokaltaan 1000–2000 euroa eli ne ovat ”keskisuuria 
hankkeita”. Näiden hankkeiden tuki voi olla maksimissaan 50 %. 
 
Näiden 16 hakemuksen yhteenlaskettu kokonaissumma 18 981 euroa, josta kunnalta 
haettu osuus on 15 807,3 euroa. 
 
Lisäksi kaksi neljän tuhannen euron kylien kehittämisrahahakemusta liittyi Eurojärven 
uimapaikan kehittämiseen. Eurojärven uimapaikan kehittämiseen on ehdotuksena 
käyttää investointiohjelmassa olevaa rahaa. 

 
Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa linjattiin että Kehittämisrahalla voidaan tukea 
ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja sekä toimintoja, jotka tukevat osal-
taan seuraavia tavoitteita: 

• Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.  
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• Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä. 

• Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen har-
joittamiseen.   

• Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun. 

Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja hank-
keesta tehtävän loppuraportin mukaisesti ALV-verottomasta summasta.  

Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa on määritelty, että jos rahaa jää ensimmäi-
sestä hakukierroksesta jäljelle järjestetään syksyyn lopulla uusi haku. 
 
Liitteenä on tiivistelmä kylien kehittämisrahahakemuksista ja kylien kehittämisrahan 
jakoperusteet. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Markus Kattilakoski poistuivat yhteisöjääveinä py-
kälän käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 

• Päätetään myöntää kylien kehittämisrahasta seuraavasti: 
• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-

joiden pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Varastotilan korjaus, kahvion kun-

nostus, käsikassajärjestelmän asennus 983,3 e 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Kylätapahtuman järjestäminen 

200 e 
o Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry: Perhekerhotoiminnan järjestämi-

seen, kylätapahtumien järjestämiseen 1000 e 
o Evijärven Palomiehet ry: Nuorisopalokuntalaisten varustehankinta 

kymmenelle 1000 e 
o Evijärven Urheilijat ry: Liikuntavälineiden hankinta tulevaan Rantapuis-

tikkoon kaikkien käyttöön 1000 e  
o Evijärven Urheilijat ry: Tapahtuman järjestämiseen, Evitriathlon ja 

Vettä Korvassa 1000 e  
o Evijärven Yrittäjät ry: Penkkien/pöytäryhmien hankinta keskustaan 

1000 e  
o Evipartio ry: Korkeamaan maja, Majan vesirännien ja katoksen materi-

aalit 1000 e 
o Inan Kyläseura ry Venesataman kunnostus (laituri, puutarhakalusteet 

ja yleisilme), Viskarinlipun laituri 1000 e 
o Jokikylän Kylätalo: Kylätalon vessojen korjaus 1000 e  
o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Tietokone Sopulaan yleiseen käyt-

töön 1000 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Uimapaikan kunnostus ja laituri 790 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Pitkospuiden sahaus, Särkikylän kosteikon 

luontopolulle 660 e 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden keskisuuriin hankkeisiin 50 % tuella: 

o Evijärven Nuorisoseura ry: Uuden astianpesukoneen hankinta keitti-
öön, kokonaiskustannus 2700 e, josta tuki 50 % 1350 e 
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o Evijärven Rukoushuoneyhdistys Saalem ry: Kokkolahden leirikeskuk-
sen uimapaikan kunnostus ja vesiliukumäki, kokonaiskustannus 
3000e, josta tuki 50 % 1500 e 
 

• Siirretään Evijärven Urheilijat ry:n Talviriehan 2019 kehittämisrahahakemus 
(1000 e) syksyn hakukierrokselle. 

• Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros syyskuussa, jolloin ha-
kuaika päättyy 15.9.2018 ja jaosta päätetään kunnanhallituksessa syys-
kuussa. 

• Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 14159,30 euroa, 
syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 15840,70 euroa. 

 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että siviltä siirretyt hakemukset siir-
retään takaisin sivistyslautakunnalle. Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdo-
tusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

Khall § 72 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisrahojen jakamisen jälkeen on ilmennyt, että yksi ajallaan jätetty ha-
kemus on jäänyt kirjaamatta mukaan hakuun. 
 
Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry on hakenut yhteensä 1.000 euroa kylien 
kehittämisrahasta: 500 euroa Vasikkaniemen kunnostuksiin sekä 500 euroa vanhan 
tuulimyllyn kunnostukseen. Kylien kehittämisrahaa on reilut puolet jäljellä (>15.000 
euroa) ja hankkeet on arvioitu kylässä hyväksi ja niihin on päätetty hakea kylien kehit-
tämisrahaa. On perusteltua myöntää kunnostushankkeille haettu kylien kehittämis-
raha. 

 
Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi pu-
heenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Pöytäkirjan tarkastajaksi §:n ajaksi Jari Antti-
kosken tilalle valittiin Jorma Tolonen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 
1. Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraavaan pieneen 

hankkeeseen 100 % tuella: 

• Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry: Vasikkaniemen puuceen ja 
pukukoppien kunnostus (500 €) sekä Haapajärvenkylän tuulimyllyn siirto 
ja kunnostus (500 €), kokonaiskustannus 1 000 €. 

 
2. syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 14.840,70 euroa 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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73 § KUNTALAISTEN OLOHUONEEN IDEAKILPAILU  

Khall § 73 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kunta aktivoi ja osallistaa kaikkia kuntalaisia ideoimaan kuntalaisten olo-
huonetta. Kuntalaisten olohuone on suunnitteilla toteuttaa kunnantalon edustan, kun-
nantalolta katsottuna uittomiespatsaan takana olevalle viheralueelle. Näin alue saa-
daan muodostettua puistomaisemmaksi ja lisättyä alueen hyötykäyttöä.  
 
Kuntalaisten olohuoneen suunnittelun ideakilpailu tukee vahvasti kuntastrategiaa ja 
sen toteutusta. Strategian tuoreessa toimenpideohjelmassa kuntalaisten olohuone on 
yhtenä alatoimenpiteenä kohdassa 19 ”Kunta luo aktiivisesti edellytyksiä liikunnan ja 
kulttuurin harrastamiseen”. Alueelle voi kehittyä paikkoja harrastaa niin liikuntaa kuin 
kulttuuria yksin ja yhdessä. 
 
Suunnittelukilpailu toteuttaa osaltaan toimenpideohjelman kohtaa 20 ”Aktiiviset ja 
osallistuvat kuntalaiset: tavoitteena saada uusia kuntalaisia sekä lisätä kaikkien kun-
talaisten hyvinvointia ja terveyttä.” Sen toimenpiteiksi on kirjattu: ”Osallistumismah-
dollisuuksia on tarjolla kaikenikäisille kuntalaisille.  
 
Kuntalaisten näkemykset otetaan mukaan jo asioiden suunnittelu ja –valmisteluvai-
heessa. Aktivoidaan kuntalaisten osallistumista, osallistamista ja kuulemista.” Kunta-
laisten olohuoneen suunnittelukilpailu sekä olohuoneen toteutus lisäävät mahdolli-
suuksia kuntalaisten osallistumiselle, aktiivisuudelle ja yhteisöllisyydelle Evijärvellä. 

 
Kilpailuaika on 15.5.–18.6.2018. Parhaat ideat/ehdotukset palkitaan myöhemmin erik-
seen määriteltävässä tilaisuudessa. 

 
Evijärven kuntalaiset voivat tehdä ideoita yksittäin tai ryhmänä, kuten esimerkiksi yh-
distyksenä. Ideoita voi tehdä yksittäin tai ryhmänä, myös yhdistykset voivat tehdä eh-
dotuksia. Kilpailussa ei jaeta rahapalkintoja. Palkinnot voivat olla esim. Evijärvi-tuot-
teita tai lahjakortteja paikallisiin yrityksiin.  

 
Asiaa on käsitelty johtoryhmässä 23.4.2018 ja 3.5.2018. Johtoryhmä pitää kilpailun 
järjestämistä hyvänä ideana. Kunnanhallituksen edustajalla täydennetty johtoryhmä 
toimii arviointiraatina, arvioi ehdotukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen palkittavista 
sekä palkinnoista. 
 
Osa ideointikilpailun ideoista tai niistä jalostetuista asioista voidaan toteuttaa jo kulu-
vana vuonna ja toteutusta voidaan jatkaa vaiheistetusti vuonna 2019. 
 
Ideointikilpailun ideat voi toimittaa kilpailuaikana (15.5.–18.6.2018) kunnan kehittäjä-
koordinaattori Sanna Syrjälälle sähköpostilla sanna.syrjala@evijarvi.fi tai postitse: 
Sanna Syrjälä, Evijärven kunta, Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi. 
 
Marja-Leena Kultalahti ehdotti Alinan Niemeä kunnanhallituksen edustajaksi arviointi-
raatiin. Jorma Tolonen kannatti ehdotusta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistää kuntalaisten olohuo-
neen ideointikilpailun: 
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1. kilpailuaika on 15.5.–18.6.2018 
2. hallituksen edustajalla täydennetty johtoryhmä toimii ideointikilpailun arviointiraa-

tina.  
3. hallitus nimeää oman edustajansa ideointikilpailun arviointiraatiin  
4. hallitus valtuuttaa arviointiraadin tekemään esityksen palkittavista ideoista. 
5. hallitus päättää ehdotuksen pohjalta palkittavista ideoista.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Alina Niemen valittiin yksimielisesti arvi-
ointiraatiin kunnanhallituksen edustajaksi.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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74 § ELINTARVIKEKEHITYKSEN PROFESSUURIN RAHOITUS 

Khall § 74 
7.5.2018 Valmistelija: hallintositeeri Mikko Huhtala 
 

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on valmistellut yhdessä Turun yliopiston 
funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen kanssa jatkon elintarvikekehi-
tyksen professuurille. 
 
Ryhmä tutkii ruuan terveellisyyteen, makuun ja nautittavauuteen liittyviä tekijöitä. Tut-
kimuksen tavoitteena on myös löytää tapoja motivoida ihmisiä omaksumaan terveyttä 
edistäviä elintapoja. Tärkeitä lähivuosien aiheita ovat esimerkiksi terveyttä edistävien, 
moniaististen ruokailuympäristöjen tutkiminen sekä ruuan ja liikunnan vaikutus lasten 
ja nuorten hyvinvointiin. 
 
Ryhmän hankkeissa kehitetään koko ajan uusia menetelmiä tiedonsiirtoon ja vuoro-
puheluun tutkimuksen, yrittäjien, ruokaharrastajien sekä opiskelijoiden välillä. Tutki-
musprojektit linkittyvät usein osaksi laajempia tutkimuskokonaisuuksia, jotka liittyvät 
esimerkiksi alkutuotantoon, elintarviketuotantoon tai hyvinvointiin, kulttuuriin ja elä-
myksiin. 
 
Kuluvalla kaudella (2013 – 2018) professuuria ovat rahoittaneet, yhtä lukuun otta-
matta, alueen kaikki kunnat. Evijärven kunnan rahoitusosuus kuluvalla kaudella on 
ollut 380,40 €/vuosi. 
 
Nyt Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys hakee Evijärven kunnalta rahoitusta elin-
tarvikekehityksen professuuriin 290 €/vuosi seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 1.8.2018 
– 31.7.2023 (yhteensä 1450 €). 
 
Oheismateriaalina hallitukselle toimitetaan hakemus liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Etelä-Pohjanmaan kor-
keakouluyhdistykselle rahoitusta elintarvikekehityksen professuuriin 290 €/vuosi ajalle 
1.8.2018 – 31.7.2023. Rahoitus varataan maksettavaksi Elinkeinotoimen projektimää-
rärahoista. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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75 § AVUSTUS KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION EVIJÄRVEN TUKIYHDIS-
TYKSELLE 

Siv.ltk §  23  
17.4.2018 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta on julistanut toiminta-avustukset haettaviksi maaliskuun 31. päi-
vään mennessä. Haettavana olivat nuorisotoimen yleis- ja kohdeavustukset  
nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille, liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuk-
set liikuntaseuroille ja -ryhmille sekä kulttuuritoimen kohde- ja toiminta-avustukset yh-
teisöille ja yksityisille henkilöille. Hakuilmoitus julkaistiin Järviseudun Sanomissa 
28.2.2018 ja kunnan kotisivuilla 23.2.2018. 
 
Kulttuuritoimen talousarviossa on varattu toiminta-avustuksiin rahaa yhteensä 2.000 
€.  Hakemuksia määräaikaan mennessä tuli seitsemän. Yhteenveto hakemuksista on 
liitteenä. Liite2. 

 
Avustukset myönnetään yleis- ja kohdeavustuksina.  
 
Yleisavustusta voidaan myöntää yhdistyksen tai ryhmän toimintasuunnitelman mukai-
sen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 
Yleisavustukset myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden toiminta-
suunnitelman mukaan.  
 
Kohdeavustuksia voidaan myöntää yhdistyksen, toimintaryhmän tai yksityisen henki-
lön kertaluontoisen toiminnan järjestämiseen, tutkimukseen, uusien työmuotojen ko-
keilemiseen, toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön hankintaan, matkakustan-
nuksiin, cd:n, videon, kirjan tms. tekemiseen.  
 
Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijan omatoimisuus, toiminnan laa-
juus, tarve ja merkitys kulttuuritoimintaan. 
 
Avustussäännön mukaan yhdistysten ja toimintaryhmien päätoiminnan on sen sään-
töjen mukaan oltava kulttuuritoimintaa, kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustu-
vaa. Muut ryhmät voivat hakea vain kohdeavustusta ennalta nimettyyn kulttuuria pal-
velevaan toimintaan. Avustuksia ei myönnetä rakentamiseen, koulun tai muun kun-
nan laitoksen järjestämään toimintaan eikä ryhmille, joiden toiminta katsotaan kunnan 
järjestämäksi. 
 
Yleisavustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille päätöksen saatua lainvoiman. 
Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on 
toimitettava maksajalle viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen. Mikäli toiminta, johon 
kohdeavustus on myönnetty ei toteudu, voi hakija pyytää käyttötarkoituksen muutosta 
ennen vuoden loppua. 
 
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Evijärven tukiyhdistys haki yleisavustusta 450 €. 
Tukiyhdistyksellä on ollut aikoinaan oma tili kunnan tileissä. Kun pankki ”siivosi” yli 
kymmenen vuotta käyttämättömänä olleita tilejä, lopetettiin tili, joka oli ollut käyttämät-
tömänä enemmän kuin kymmenen vuotta ja josta ei tiedetty mikä tili oli kyseessä. Ti-
lillä olleet varat 1 148,01 € siirrettiin Evijärven kunnan juhlavuoden rahastoon.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
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1. jakaa kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustukset seuraavasti: 
 

Eläkeliiton Evijärven yhdistys kohdeavustus 150 €           
Evijärven Kuvataideyhdistys ry yleisavustus  500 €   

   kohdeavustus, 2 retkeä 200 €          
      Järviseudun Diabetesyhdistys ry kohdeavustus        250 €                       
      Lappajärven-Evijärven Kehitysvam- 
      maisten tuki ry  kohdeavustus 300 €          
      Surma-aho Carita  kohdeavustus      100 €                         
      Vesterbacka Seppo  kohdeavustus  100 €     
      Väinö Tuomaalan museosäätiö rs yleisavustus  400 € 
  
 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntää Evijärven kunnan juhlarahastosta 

Keski-Pohjanmaan konservatorion Evijärven tukiyhdistykselle 450 euron avustuk-
sen käytettäväksi Konservatoriossa opiskelevien evijärveläisten opiskelijoiden 
musiikkiopintojen tukemiseen. 

        
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. (06) 2412 3210, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 75 
7.5.2018 Keski-Pohjanmaan konservatorion Evijärven tukiyhdistyksen hakemus on nähtävillä 

kokouksessa. 
 
 Marita Huhmarsalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Huhmarsalon tilalle 

pöytäkirjan tarkastajaksi §:n osalta valittiin Jorma Tolonen. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Evijärven kunnan juhlarahas-
tosta Keski-Pohjanmaan konservatorion Evijärven tukiyhdistykselle 450 euron avus-
tuksen käytettäväksi Konservatoriossa opiskelevien evijärveläisten opiskelijoiden mu-
siikkiopintojen tukemiseen. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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76 § TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2018 - 2021 

Khall § 76 
7.5.2018 Valmistelija: hallintositeeri Mikko Huhtala 
 

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuulu-
vien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu 
alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on 
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava 
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja 
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- 
ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden 
kesken. 
 
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään 
kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asu-
kasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toetutumista vuosittain 
sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntia kannattamaan ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelaman hyväksymistä sairaanhoitopiirissä siten, että 
kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 9.5.2018 mennessä. 
 
Oheismateriaalina Terveydenhuollon järjestäytymissuunnitelma, Etelä-Pohjanmaa, 
2018 – 2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirille, että Evijärven kunta kannattaa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa esi-
tetyssä muodossa. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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77 § OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ 26.3.2018 § 47 
EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN HUOMAUTUS EVIJÄRVEN KUN-
NALLE 

Khall § 77 
7.5.2018 Valmistelija hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukai-
suus- että laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen käsitte-
lee nimenomaan oikaisuvaatimuksen eikä koko sitä asiaa, jota oikaisuvaatimus kos-
kee. 
 
Markus Kattilakoski on jättänyt 12.4.2018 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien kun-
nanhallituksen 26.3.2018 tekemää päätöstä § 47 Eduskunnan apulaisoikeusasiamie-
hen huomautus Evijärven kunnalle. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan Evijärven kun-
nanhallitusta oikaisemaan päätöstään siten kuin kunnanhallituksen jäsen Marita Huh-
marsalo asiakohdassa esitti, siis kunnanhallituksen tulee tehdä päätös, että perus-
teettomasti salatut asiakohdat julkaistaan välittömästi Eduskunnan oikeusasiamiehen 
antaman päätöksen mukaisesti. Peruste oikaisuvaatimukselle on, että kunnanhallituk-
sen päätös on lainvastainen, koska salaamiselle ei ole perustetta. 
 
26.3.2018 §:ssä 47 ”Marita Huhmarsalo esitti, että teemme nyt tässä asiakohdassa 
kunnanhallituksessa päätöksen, että perusteettomasti salatut asiakohdat julkaistaan 
välittömästi Eduskunnan oikeusasiamiehen antaman päätöksen mukaisesti. Kunta-
laisten tiedonsaantioikeutta ei voi rajoittaa myöskään näiden asioiden kohdalla, vaan 
salaukset on purettava välittömästi ja kokouspöytäkirjat avattava internetissä. Esitän 
myöskin, että asia käsitellään myös valtuuston kokouksessa. Valtuusto kunnan kor-
keimpana 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 oi-
keusasiamies on todennut kunnan toimintatavat vääriksi ja salaukset perusteetto-
miksi. Jos kunta ilmoittaa tekevänsä parannuksen asiassa, niin silloin tehdyt virheet 
on korjattava heti.”  
 
Kunnanhallituksen päätös 26.3.2018 §:ssä 47 on: ”Eduskunnan apulaisoikeusasia-
miehen päätös merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnan johto-
ryhmän valmistelemaan riittäviä toimenpiteitä mukaan luettuna koulutus, joilla varmis-
tetaan kuntalain, henkilötietolain ja julkisuuslain oikeellinen soveltaminen Evijärven 
kunnassa. Kaikki viime vaalikaudella (vuodesta 2013-lähtien) salaisiksi julistetut py-
kälät käydään lävitse aikajärjestyksessä ja julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan sa-
lauksen tapahtuneen perusteettomasti. Lisäksi niissä pykälissä, jotka todetaan edel-
leen salaisiksi, merkitään salausperuste lain edellyttämällä tavalla. Tämä pykälä an-
netaan valtuustolle tiedoksi.” 
 
Lain Eduskunnan oikeusasiamiehestä 10 § mukaan: ”Jos oikeusasiamies laillisuus-
valvontaansa kuuluvassa asiassa katsoo, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti 
tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, mutta harkitsee, ettei syytteen nostaminen tai 
asian saattaminen kurinpitomenettelyyn ole kuitenkaan tarpeen, hän voi antaa valvot-
tavalle huomautuksen vastaisen varalle.” 
 

Tieto peitetty valitusajan jälkeen. Alkuperäinen pöytäkirja saatavana kunnanvrastosta.
Korostus
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Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan: ”oikeusasiamies ei voi muuttaa tai kumota 
viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja.” 

 
Edellä esitetysti Eduskunnan oikeusasiamies, annettuaan valvottavalle huomautuk-
sen vastaisen varalle ei voi kuitenkaan muuttaa tai kumota viranomaisen ratkaisuja. 
Tällä perusteella kunnanhallituksen 26.3.2018 §:ssä 47 tekemä päätös ei ole lainvas-
tainen. Toisaalta kunnanhallituksen päättämä asia, että kaikki viime vaalikaudella 
(vuodesta 2013-lähtien) salaisiksi julistetut pykälät käydään lävitse aikajärjestyksessä 
ja julkistetaan ne pykälät, joissa todetaan salauksen tapahtuneen perusteettomasti, 
on Kuntaliiton lakimiehen mukaan kunnan sisäinen asia, eikä tehty päätös ole lain-
vastainen. 
 
Asian käsittely jatkuu päätetyn mukaisesti. Viime valtuuskauden salaiseksi merkityt 
asiat käydään lävitse ja salausperusteet arvioidaan uudelleen. Päätös tehdään erik-
seen kunkin salaiseksi päätetyn asian kohdalla. 
   
Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja 
asia käsitellään kunnanhallituksessa. Esitys raukesi kannattamattomana. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että tehty oikaisuvaatimus hylä-
tään, sillä päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, hallitus ei ole päätöstä 
tehdessään ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.  

 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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78 § TYÖ ETSII TEKIJÄÄNSÄ-HANKEVALMISTELUN RAHOITUS 

Khall § 78 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Lähialueen kuntien ja seudullisten toimijatahojen mm. kuntajohtajien, kehittäjien ja 
koulutusorganisaatioiden kanssa on käyty keskustelua osaavan työvoiman saatavuu-
teen ja alueen markkinointiin liittyen. Keskustelussa ovat kunnista olleet mukana Ala-
järvi, Vimpeli, Lappajärvi, Kyyjärvi, Perho, Karstula, Kannonkoski, Veteli, Soini ja Evi-
järvi. 
 
Keskusteluissa on todettu, että alueen yritykset erityisesti useilla teollisuuden toi-
mialoilla (mm. rakennustuoteteollisuus, metalliala ja puuala) ovat kohdanneet osaa-
van työvoiman saatavuusongelmia, joka tulevaisuudessa aiheuttanee yhä suurempia 
haasteita löytää osaajia työhön. 
 
Tapaamisten, keskustelujen ja ideoinnin tuloksena on syntynyt ajatus koota yhteinen 
aluemarkkinointihanke, jonka päätavoitteena on parantaa osaavan työvoiman saata-
vuutta alueella ja tuoda alueen omia vahvuuksia esiin useita eri viestintäkanavia alue-
markkinoinnin toteutuksessa hyödyntäen.   
 
JPYP Oy on tehnyt tarjouksen ”Työ etsii tekijäänsä”-aluemarkkinointihankkeen ko-
koamisesta ja hankehakemuksen laatimisesta. Palvelun hinta mukaan lähteville kun-
nille on 1.380 e/kunta (alv 0 %). JPYP Oy palkkaa hankevalmistelua tekemään työn-
tekijän määräaikaiseen työsuhteeseen. 
 
Hankevalmistelun rahoitukseen ovat sitoutumassa mukaan ainakin Alajärvi, Kyyjärvi, 
Perho, Soini ja Vimpeli. Myös Lappajärvi on mahdollisesti lähdössä mukaan hankkee-
seen. 
 
Hankkeen valmisteluun osallistuminen ja hankkeen hakeminen on Hyvinvoiva ja elin-
voimainen Evijärvi- kuntastrategian mukaista toimintaa. Lähialueen kuntien yhteinen 
hankevalmistelu ja sitä kautta yhteisen hankkeen hakeminen on osaltaan kuntayh-
teistyötä, kunta- ja aluemarkkinointia sekä elinvoiman ja elinkeinoelämän edistämistä, 
jotka kaikki ovat vahvoja strategisia painotuksia.  
 
Tuoreen toimenpideohjelman kohdista hankehaku osuu erityisesti strategisen paino-
pistealueen III Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaym-
päristö alakohtiin: 10. Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen, 12. Hankeperustainen kehittäminen hyödynnetään kunnan kehittämi-
sessä ja 14. Markkinointi ja viestintä: tunnettuuden/imagon kehittäminen. 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
”Työ etsii tekijäänsä”- hankevalmistelun rahoitukseen korkeintaan 1.380 eurolla (alv 0 
%).   
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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79 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 79 
7.5.2018 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 4/2018, 24.4.2018 
Sivistyslautakunta, 17.4.2018 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 15 Lomahakemus 
 19 Lyhytaikaisen lainan päätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 83 Asuntohakemus 
 84 Vuosiloman pito ennen eläkkeelle siirtymistä 
 85 Vuosiloman pito ennen eläkkeelle siirtymistä 
 89 Koulukeskuksen siivoojan sijainen 
94 Hanketyöntekijän hakeminen Evijärven kunnostushankkeelle 15.5. – 30.9.2018 
väliselle ajalle 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 162 Koulunkäynnin ohjaajan sijainen 
 163 Lukion uskonnon ja psykologian päätoimisen tuntiopettajan sijainen 
 170 Maksu tulkin käytöstä 
 178 Määräaikaisen luokanopettajan ottaminen Kirkonkylän koulun alkuopetukseen 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 4 Saldovapaa  
 
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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80 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 80 
7.5.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 19.4.2018, 23.4.2018 ja 3.5.2018 
3. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 1/2018, 19.3.2018 
4. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 2/2018, 19.3.2018 
5. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 3/2018, 19.3.2018 
6. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 4/2018, 23.3.2018 
7. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 5/2018, 19.3.2018 
8. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 6/2018, 20.3.2018 
9. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 7/2018, 22.3.2018 
10. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 4/2018, Esityslista liittei-

neen, 8.5.2018 
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, PTK ote § 38, 11.4.2018 
12. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, PTK ote § 39, 11.4.2018 
13. E-P liitto Maakuntahallitus 4/2018, pöytäkirja 23.4.2018 
14. Oikeusministeriö, Vuonna 2018 mahdollisesti järjestettävät maakuntavaa-

lit, OM 11/51/2018, 16.4.2018 
15. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 4/2018, esitys-

lista, 17.4.2018 
16. EPSHP, hallitus, pöytäkirja 23.4.2018 
17. E-P liitto, Lausuntopyyntö Etelä-pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan 

muutoksen valmisteluvaiheen aineistosta, 25.4.2018 
18. Järvinet Oy, Tiedote 1/2018 
19. Pohjanmaan Eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan Neuvottelukunta, Kirje, 

Vanhusneuvostojen nimeämisessä huomioitavaa 
20. Pohjanmaan Eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan Neuvottelukunta, Kan-

nanotto, Digitalisaatio / yhteiskunnan vastuu vanhusväestölle, 14.3.2018 
21. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, pöytäkirja 3/2018, 

11.4.2018 
22. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Tilinpäätöksen toteutuminen 2017 
23. Kuntaliitto, Yleiskirje, Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia kuntien kul-

jetushankintoihin, 18/2017, 22.6.2017 
24. ESKOON sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, hallitus, PTK ote § 37, Sosiaa-

liasiamiehen raportti vuodelta 2017 ja liite, 27.4.2018 
25. LSSAVI, Päätös, Yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekis-

teröinti, LSSAVI/2977/2018 ja LSSAVI/2838/2018, 27.4.2018 
26. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-

keva luvan muuttaminen, V/12532/2018, 20.4.2018 
27. Kauhavan kaupunki, Kasvatus- ja opetuslautakunta, PTK ote § 21, Var-

haiskasvatuksen asiaksmaksut 1.8.2018 alkaen, 10.4.2018 
28. Sisäministeriö, Asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva 

asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019, SMDno-
2018-784, 23.4.2018 

29. Työllisyyskatsaus maaliskuu 2018 
30. Johtajasopimuksen mukainen tavoite- ja arviointikeskustelu 
31. Seinäjoen kaupunki, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto 

1/2018, pöytäkirja, 8.3.2018 
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32.  ESKOON sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, hallitus, PTK ote § 43, Tuki- 
ja osaamiskeskus Eskoon hankesuunnitelman päivitys ja liite, 27.4.2018 

33. Evijärven kunnostus –hanke, ohjausryhmä, pöytäkirja 1/2018, 6.2.2018 
34. Evijärven kunnostus –hanke, ohjausryhmä, pöytäkirja 2/2018, 19.4.2018 

 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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81 § MUUT ASIAT 

Khall § 81 
7.5.2018 1. Seuraavat KH:n kokoukset 28.5., 11.6. ja 25.6 
 2. Teollisuusalueen tieasia 
 3. Kraatterijärven toimijat verkosto ja matkailun kehittäminen 
 4. Attendon kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (iltakoulu 31.5.) 
 5. Sosiaalitoimen rivitalon myynnin tilanne 
 6. Päiväkodin ilmanvaihdon tilanne ja akustiikkalevyjen asennus 

7. Matkakorttien käyttöönoton mahdollisuus koulukuljetusreiteillä / pitkämatkalaisten 
lukiolaisten koulukuljetus 
8. Hankkeiden tilanne (Keskustan kehittäminen, kuntalaiset kuntoon ym.) 
9. Hyötykäyttöaseman tilanne 

 
 Aapo Kirsilä poistui klo 19.12 

 
10. Vesitornin valaistuksen uusiminen lahjoituksena 
11. Henkilöstöasiat 
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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 67 – 70, 79 – 81 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 71 – 76, 78 
 
 

 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 71 – 76, 78 
 
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 77                                 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. 

 


