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17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 17 
17.6.2019  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-
dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 
 
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-
vuille 12.6.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 12.6.2019. Ko-
kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 12.6.2019.  
 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-
täminen. 

 
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on            valtuutettua ja           varavaltuutettua. 
 
Päätös:  

 

18 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 18 
17.6.2019 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
Päätös:  

 

19 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMI-
NEN 

Khall § 76 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-
lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 

 Hallintosäännön 55 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohta-
jaa. 
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 Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 34 valinnut puheenjohtajiston kahden vuo-
den toimikaudelle. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kunta-
lain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 19 
17.6.2019 
 Päätös: 
 

20 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN 

Khall § 77 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus. 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 
 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta; 
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva hen-
kilö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
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3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana 
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 

  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see tämän valtuustokauden loppuun: 

 
1. kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että 
2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja en-

simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-

kunimi@evijarvi.fi 
 
Valt § 20 
17.6.2019 
 Päätös: 
 

21 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLI-
TUKSEEN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 18 
21.1.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Maritta Hanhikoski on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 
jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
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 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see uuden jäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen Maritta Hanhi-
kosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 5 
28.1.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. 
 
 Juha Alkio esitti, että asia jätetään pöydälle. Jyrki Järvinen, Pertti Vesala ja Markus 

Kattilakoski kannattivat asian jättämistä pöydälle. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Valt § 11 
18.3.2019 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen 

paikka, joka olisi naispaikka, sekä varajäsenen paikka, joka olisi miespaikka. 
 
 Pertti Vesala esitti neuvottelutaukoa. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että pidetään 15 minuutin neuvottelutauko klo 19.32 – 19.47. 
 

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. Markus 
Kattilakoski kannatti. 
 
Pertti Vesala, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka kannatti asian jättämistä pöy-
dälle. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti Holm, 
Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, 
Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 4 EI ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas ja Lasse Vertanen). 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 13 – 4. 

  
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle äänin 13 – 4. 

 
Valt § 21 
17.6.2019  
 Päätös: 
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22 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 89  
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä ja antaa tiedoksi 
jäsenkunnille henkilöstökertomuksen vuodelta 2018. Henkilöstökertomus noudattaa 
pääpiirteissään Kuntatyönantajan (KT) henkilöstöraporttisuositusta ja antaa kokonais-
kuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla sitä käyte-
tään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa.  
 
Kuntayhtymän rakenteiden uudistamista jatkettiin vuonna 2018. Vuoden toiminnassa 
näkyi myös maakunnallinen sote-valmistelu. Lappajärven eroon liittyvät valmistelut 
myös aiheuttivat toiminnallisia muutoksia organisaatiossa. 
 
Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saavutti toiminta-
vuodeksi asetetut tavoitteet erittäin hyvin. Tämä näkyi hyvänä asiakaspalautteena ja 
toimintojen tehostumisena.  
 
Vuonna 2018 kuntayhtymän henkilöstökulut olivat 35,6 m€. Nousua edellisvuoteen oli 
4,4 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 100,9 % ja osuus oman toiminnan kuluista oli 67 
%. Edellisvuonna osuuden ollessa 57,1 %. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu ja 
talousarvio ylittyi henkilöstömenojen ja kokonaismenojen osalta. Osaksi tähän vaikutti 
0,3 m€ tuloksellisuuden perusteella maksettu kertaerä, joka sisällytettiin vuoden 2018 
tulokseen.  
 
Vuonna 2018 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 897 (vuonna 
2017 829,6) työntekijää. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 
21,3 kalenteripäivää (vuonna 2017 18,7).  
 
Henkilöstökertomus oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen henkilöstökertomuksen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 22 
17.6.2019 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 henkilöstökertomus liitteenä. 
 
 Päätös: 

 

23 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-
SYMINEN 

Khall § 90  
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 7. kohdan mukaan jä-
senkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan 
päättävät, myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille 
vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpi-
teistä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta. Kuntalain 64 §:n mukaan kun-
tayhtymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan talou-
desta säädetään. 

  
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkun-
tien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2018 olivat yhteensä 
96.661.336,05 euroa. Toimintatuotot ylittivät arvioidun 4.156.299,05 euroa ja toimin-
tatuottojen talousarvion toteutuma oli 104,5 %. Tilikauden toimintamenot olivat 
96.377.229,71 euroa ja talous arvion toteutuma- % 104,8. Toimintamenot ylittivät ar-
vioidun 4.433.382 euroa. Toimintakate oli 284.106,34 euroa, joka alittaa arvioidun 
277.083,66 eurolla.  
 
Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 25.119,97 euroa ja poistot 
297.508,12 euroa. Tilikauden 2018 ylijäämäksi muodostui 11.718,19 euroa. 
 
31.12.2018 kuntayhtymän palveluksessa oli 909 henkilöä, joista 694 vakituisia ja 215 
määräaikaisia. Sosiaalipalveluiden henkilöstömääräoli 144, ikäihmisten palveluiden 
456 ja terveyspalveluiden 216 henkilöä. Hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli 
vuoden viimeisenä päivänä 93 henkilöä. 
 
Evijärven osalta toteutunut maksuosuus oli kokonaisuudessaan 98,6 % arvioidusta. 
Osa-alueittain: sosiaalipalveluissa 95,3 %, ikäihmisten palveluissa 88,7 %, peruster-
veydenhuollossa 95,7 %, erikoissairaanhoidossa 109,4 %, peruspalveluissa yhteensä 
98,6 %, sekä palveluliikenteessä 153,1 %. Evijärven osalta peruspalveluissa tilinpää-
tös alitti talousarvion 143 680 euroa.  
 
Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitovat 
erät ylittivät talousarvion olennaisesti. Ikäihmisten palvelujen talousarvio ylittyi 0,9 mil-
joonaa euroa, perusterveydenhuolto ylittyi 0,7 miljoonaa euroa, erikoissairaanhoito 
ylittyi 2,9 miljoonaa euroa ja kuntien maksuosuudet ylittyivät 4,5 miljoonaa eroa hy-
väksytystä talousarviosta. Muilta osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja jä-
senkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta on järjestetty asianmukaisesti lukuun ottamatta sisäisen valvonnan selon-
teossa mainittua puutetta sisäisestä valvonnasta. Tilintarkastuskertomuksessa tilin-
tarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta edellyttäen, että 
jäsenkuntien valtuuston hyväksyvät tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoik-
keamat. 
 
Esityslistan mukana oheismateriaalina jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpää-
tös vuodelta 2018, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mus 2018.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen   
- tilinpäätöksen vuodelta 2018 talousarviopoikkeamineen, 
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 15.5.2019, 
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- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018, päivätty 15.5.2019. 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivel-
vollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Valt § 23 
17.6.2019 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2018 tilinpäätös, Tilintarkastuskertomus 2018 

ja Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 liitteenä.  
 
 Päätös: 
 

24 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 

Khall § 53 
25.3.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Vuoden 2018 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys toimitetaan 
oheismateriaalina.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 24 
17.6.2019 Liitteenä selvitys määrärahojen ylityksistä ja alituksista vuoden 2018 talousarvioon. 
 
 Päätös: 
 

25 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 

Tark. ltk § 31 Arviointikertomuksen valmistelu ja allekirjoitus 
24.5.2019 Kokouksessaan 12.4.2019 § 17 tarkastuslautakunta päätti kokoontua valmistelemaan 

arviointikertomusta 17.5.2019 ja 24.5.2019 klo 16.00. 
 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää allekirjoittaa vuoden 2018 arviointikertomuk-
sen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Valt § 25 
17.6.2019 Arviointikertomus vuodelta 2018 liitteenä. 
 
 Päätös: 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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26 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 54 
25.3.2019 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.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole-
vat 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. Tilinpäätök-
sen allekirjoittavat 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. 
 
Kuntastrategiassa talouden päämääräksi on asetettu vakaa ja tasapainoinen kuntata-
lous. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen on kirjattu yhdeksi kun-
tastrategian päätavoitteeksi. Evijärven kunnan talous on ollut viime vuosina kunta-
strategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti varsin vakaa ja tasapainoinen.  
 
Kuntastrategiassa talouden päämääräksi on asetettu vakaa ja tasapainoinen kuntata-
lous. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen on kirjattu yhdeksi kun-
tastrategi-an päätavoitteeksi. Evijärven kunnan talous on ollut viime vuosina kunta-
strategiassa asetetun päämäärän mukaisesti varsin vakaa ja tasapainoinen.  
 
Talousarviota 2018 valmisteltaessa vuosi näytti taloudellisesti haasteellisimmalta lähi-
vuosista sekä edelliset että taloussuunnitelmavuodet 2020–2021 huomioiden. Vuo-
den 2018 talousarvion kunnanvaltuusto hyväksyi 516.710 € alijäämäisenä. Vuosikate 
oli +9.980 €. Vuosi oli taloudellisesti haasteellinen myös käytännössä ja vuosi toteutui 
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talousarviota huonommin. Tilikauden tulokseksi muodostui -970.323,57 € ja vuosikat-
teeksi -455.663,78 €. Talouden toteuma oli noin 450 t€ talousarvioon kirjattua huo-
nompi. Tuloksena oli neljän peräkkäisen ylijäämäisen vuoden (2014–2017) jälkeen 
lähes miljoona euroa alijäämäinen tilinpäätös. Toiminnan osalta tilivuosi 2018 toteutui 
pitkälti talousarvion mukaisesti. 
 
Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut menot alittuivat mutta tulot ei-
vät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Suurin selittäjä tilinpäätöksen alijäämään on 
alijäämäisenä hyväksytyn talousarvion lisäksi kunnan sijoitusten negatiivinen kehitys 
vuonna 2018. Sijoitustuottoja ei kertynyt talousarvioon arvioidusti. Se näkyy tilinpää-
töksessä kokonaisuudessaan noin 680 t€. Talousarvioon kirjatut rahoitustuotot 441 
t€, eivät toteutuneet ja lisäksi sijoituksista kirjattiin sijoitustappioita 242 t€. Ilman sijoi-
tustoiminnan tappioita olisi tilinpäätöksestä muodostunut talousarviota parempi. Tulo-
jen osalta myös verotulot alittuivat noin 125 t€, niitä kertyi yhteensä 7,96 M€. Valtion-
osuuksia kertyi arvioiden mukaisesti 8,39 M€ (100,1 %). Toimintatuottoja kertyi yh-
teensä 1,83 M€, joka on noin 180 t€ budjetoitua enemmän.  
 
Kunnan sijoitukset kehittyivät suotuisasti vuosina 2016 ja 2017. Näiden vuosien tilin-
päätökset saatiin käännettyä ylijäämäisiksi hyvillä sijoitustoiminnan tuotoilla. Myös 
kuluvan alkuvuoden 2019 osalta kunnan sijoitukset ovat kehittyneet hyvään suun-
taan.  
 
Vuosia 2017 ja 2018 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaisme-
not kasvoivat ja kokonaistulot pienenivät. Kokonaismenot kasvoivat 18,246 miljoo-
nasta eurosta 19,704 miljoonaan euroon eli reilut 1,45 miljoonaa euroa ja tulot piene-
nivät 19,568 miljoonasta eurosta 18,952 miljoonaan euroon eli noin 600 tuhatta eu-
roa. Vuoden 2017 tilinpäätös oli ylijäämäinen 222 272 euroa eli noin 1,2 miljoonaa 
euroa vuotta 2018 parempi.  
 
Talouden toteumassa 2018 oli positiivista, että toimintakulut alittuivat. Toimintakuluja 
talousarviossa oli kokonaisuudessaan 18,566 M€ ja ne alittuivat vajaat 160 t€ (0,9 
%). Toimintakuluista palvelujen ostoja oli 12,714 M€, ne alittuivat noin 340 t€ (2,6 %). 
Kunnan omassa toiminnassa henkilöstökulut toteutuivat lähes budjetoidusti (4,036 
M€, 100,3 %), jossa oli kasvua 13 t€. Aineet, tarvikkeet ja tavarat oli yhteensä 1,17 
M€, jossa ylittyivät 180 t€ (18,2 %). Avustuksia oli yhteensä 166 t€, ne alittuivat noin 
30 t€ (15,2 %). Vuokrat olivat 283 t€, jossa ylistystä vajaat 50 t€ (19,6 %). Muut toi-
mintakulut olivat 319 t€, jossa ylitystä noin 20 t€ (6,3 %). Päiväkodin väistön kustan-
nukset selittävät osaltaan näitä ylityksiä.  
 
Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, joka toimii talouden perustana ja pusku-
rina. Vuoden 2018 alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää. Yli-
jäämää jää jäljelle 4.176.261,64 €. Ylijäämää on 1688,75 euroa/asukas. 
  
Kuntakonsernin tilinpäätös 2018 on alijäämäinen 1.086.139,86 €. Kuntakonsernin ta-
seeseen jää ylijäämää 2.289.359,83 €. Ylijäämää on 925,74 €/asukas. 
 
Investoinnit toteutuivat viime vuosia suotuisammin vuonna 2018. Nyt talousarvioon 
kirjatuista investoinneista (1,435 M€) toteutui 852.668 euroa. Toteuma investointime-
noista on kokonaisuudessaan 65,9 % ja nettona 59,4 %. Nettototeumassa investointi-
menoista on vähennetty tulot. Investoinneilla toteutettiin järvenkunnostusta. parannel-
tiin kunnan liikuntapaikkoja (mm. frisbeegolfrata ja ulkokuntoilupaikat), uudistettiin kir-
jasto omatoimikirjastoksi, saneerattiin vesijohtoverkostoa ja rakennettiin Antinnie-
meen hienoa rantaraittia ja puistikkoa, jonka rakentaminen jatkuu 2019. 
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Kunnan taloustilanne kestää yhden taloudellisesti huonomman vuoden, kuten vuosi 
2018 oli. Vuoden 2019 talousarvio on vuotta 2018 paremmin tasapainossa. Kuluvana 
vuonna 2019 ja tulevina vuosina on taloutta seurattava edelleen tarkasti. Tasapainoi-
sessa kuntataloudessa menojen ja tulojen on oltava pitkässä juoksussa tasapai-
nossa. Seurannan ja arvioinnin perusteella tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimia, 
jos taloustilanne ei kehity suotuisaan suuntaan. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
 
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2018 alijäämä 970.323,57 € 
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. 
 
Merkitään: tauko klo 19.10 – 19.20 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että kunnanhallitus ei allekirjoita 
vuoden 2018 tilinpäätöstä keskeneräisen esitutkinnan vuoksi. En allekirjoita tilinpää-
töstä vuodelta 2018.  
 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Marita Huhmarsalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Tark.ltk § 29  
24.5.2019   

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2018 tilinpäätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen vuoden 2018 tilinpäätöksen. 

 
Valt § 26 
17.6.2019 Tilinpäätös 2018 liitteenä. 
 
 Päätös: 
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27 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI-
VELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2018 

Tark.ltk § 30  
24.5.2019  Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtä-
väalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 
 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2018 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jät-
tänyt 24.5.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. Liite toimitetaan 
kokoukseen. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta:  
1. antaa liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi 
2. ehdottaa valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä 
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johta-
ville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Valt § 27 
17.6.2019 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 liitteenä. 
 
 Päätös: 
 

28 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2019 – 30.4.2019 

Khall § 88 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 
30.4.2019. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 30.4.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 28 
17.6.2019 Talousarvion toteumaraportti ajalta 1.1.2019 – 30.4.2019 liitteenä. 
 
 Päätös: 
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29 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Khall § 91   
10.6.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kesäkuussa 2016 hallituksessa ja valtuustossa hyväksyttiin Evijärven kunnan elin-
voima- ja hyvinvointistrategia – kuntastrategia 2025. Tässä yhteydessä linjattiin, että 
varsinaiset konkreettiset toimenpiteet, joita strategiassa toteutetaan, määritellään eril-
lisessä toimenpideohjelmassa.  
 
Kuntastrategian toteutukseen valmisteltiin loppuvuodelle 2016 ja 2017 ensimmäinen 
toimenpideohjelma (TPO). Se toteutui hyvin. Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 
aikana valmisteltiin vuosille 2018–2019 uusi toimenpideohjelma. Nyt toteutuksessa 
oleva toinen toimenpideohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.4.2018 (§ 56). 
Tällä hetkellä toteutuksessa on toinen toimenpideohjelma. 

 
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut, 
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin.  
Toimenpideohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoitteet ja vas-
tuutahot näille toimille. Uudessa toimenpideohjelmassa on erillisiä tavoitekokonai-
suuksia yhteensä 20, niiden alla on useita eri toimenpiteitä ja –kohtia. 
 
Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu 
määrärahaa talousarviossa. Investointien rahoituksesta päätetään kunnanhallituk-
sessa erikseen tapauskohtaisesti.  

 
Kuntastrategialle on hallituksessa 28.8.2017 (§ 196) nimetty ohjausryhmä. Ohjaus-
ryhmän tehtäviä on seurata ja arvioida kuntastrategian toteutumista sekä raportoida 
siitä hallitukselle säännöllisesti ja valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Lisäksi oh-
jausryhmä valmistelee toimenpideohjelmat (TPO), jotka hyväksytään hallituksessa. 
 
Toimenpideohjelman toteutusta on läpikäyty johtoryhmässä sekä kuntastrategian oh-
jausryhmässä 3.6.2019. Lisäksi toteutumista on käyty läpi elinkeinotyöryhmässä 
osion 3 elinkeinot ja elinvoima osalta.  

 
Pykälän oheismateriaalina on toimenpideohjelman toteuma 3.6.2019 asti. Toimenpi-
deohjelmassa musta teksti on alkuperäistä toimenpideohjelmaa ja ohjelman toteutus 
on merkitty nuolella ja sinisellä tekstillä, että se erottuu alkuperäisestä toimenpideoh-
jelmasta. 
 
Toimenpideohjelman toteutuksen mukaisesti valmistelussa ja toteutuksessa on paljon 
asioita, joista monet ovat edenneet ja etenemässä suotuisaan lopputulokseen. Toi-
menpideohjelman toteutusta jatketaan suunnitelman mukaisesti. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toimenpideohjelman toteutumi-
sen tiedokseen ja vie sen valtuustolle tiedoksi.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 29 
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17.6.2019 Oheismateriaalina on toimenpideohjelman toteuma 3.6.2019 asti. 
 
 Päätös: 
 

30 § PÄIVITETYN KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

Siv.ltk § 5 
29.1.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta pyysi 14.4.2015 kunnanhallitusta nimeämään kouluverkkotyöryh-
män. Kunnanhallitus nimesi työryhmän 27.4.2015 ja asetti sen tehtäväksi nykyisen 
kouluverkon kehittämisen oppilasennusteiden mukaan sekä kartoittamaan koulujen 
tilatarpeet, nykyisten tilojen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 
 
Kouluverkon kehittämissuunnitelmasta järjestettiin kaikille kuntalaisille kuulemistilai-
suus, keskikoulun ja lukion oppilaskunnilta sekä henkilöstöltä pyydettiin lausunnot, 
alakoululaiset osallistuivat suunnitelman tekoon kuvaamalla mieleisensä koulun. Kou-
luverkkovaihtoehdoista tehtiin lapsivaikutusten arviointi. Myös N.Y.T. Nuorten yhteis-
työtiimi antoi omia ideoitaan otsikolla Evijärven koulu 2025.  

 
Suunnitelma valmistui helmikuussa 2016 ja valtuusto on sen hyväksynyt 14.3.2016. 
Valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus hylkäsi valituksen ja vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu 26.11.2018 ja se on julkaistu kuntalain 142 §:n 
mukaisesti yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla 29.11.2018. Päätökseen 
on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitusaika on 30 
päivää ja alkaa siitä päivästä jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kuntalain 142 
§:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa.  
 
Suunnitelman pohjatiedot talouden, tilojen ja oppilasmäärien osalta ovat vuoden 2014 
tietoja ja ne on syytä päivittää. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. päivittää vuonna 2016 hyväksytyn kouluverkon kehittämissuunnitelman talouden, 

oppilasmäärien ja rakennusten kunnon osalta,  
2. aikatauluttaa suunnitelman toteuttamisen sekä  
3. päättää kuulemisten järjestämisestä päivityksen valmistuttua.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Siv.ltk § 38 
7.5.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Kouluverkon kehittämissuunnitelma on päivitetty talouden, oppilasmäärien ja raken-
nusten kunnon osalta. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet positiivisia vuosina 2014-17 
eikä taseessa ole kattamattomia alijäämiä, vuoden 2018 tilinpäätös sen sijaan on 
970.324 € alijäämäinen ja menojen ja tulojen tasapainoon on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
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Tilojen osalta tilanne on muuttunut vanhan kouluverkon kehittämissuunnitelman 
osalta siten, että Lahdenkylän koulurakennus on poistettu käytöstä (kh 6.11.2018 § 
187). 
 
Vuoden 2015 suunnitelmassa oppilasmäärien arvioitiin vähenevän lukuvuodesta 2000-
01 lukuvuoteen 2021-22 Kirkonkylän koulussa 42 oppilaalla, Lahdenkylän koulussa 34 
ja Särkikylän koulussa 20 oppilaalla, kokonaisvähennys 96 oppilasta. Kirkonkylän kou-
lussa määrä on laskenut 32, Lahdenkylän koulussa 50 ja Särkikylän koulussa 11 oppi-
laalla. Kokonaisvähennys 93 oppilasta. Syntyvyys aikavälillä 2009-15 oli 17-37 lasta 
vuodessa ja aikavälillä 2016-19 syntyvyys on 15-22 lasta vuodessa. 
 
Kuntastrategian kohdan Palvelut yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen 
sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Strategian 
toimenpideohjelman kohdassa Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut 
kustannustehokkaasti, on tavoitteen toimenpiteinä hyväksytty mm. ”Oppilasmäärään 
sopeutettu, oppilaille oikeankokoinen ja tasa-arvoinen kouluverkko, oppimisympäris-
töjen kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioimi-
nen sekä väistön purkaminen ja yhteen kouluun siirtymisen valmistelu ja aikataulutta-
minen. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se 
 
1. hyväksyy omalta osaltaan kouluverkon kehittämissuunnitelman päivityksen ja 

esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lahdenkylän ja Särkiky-

län koulut lakkautetaan viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä ja kaikkien 
oppilaiden lähikoulu siitä eteenpäin on Kirkonkylän koulu, 

3. ilmoittaa Järviseudun Sanomissa ja kunnan www-sivuilla asian vireille tulosta, 
4. varaa kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoja asiasta, sen lähtökohdista, ja ta-

voitteista, 
5. järjestää kuntalaisten kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuden kirjallisesti kun-

nan www-sivujen sekä postin kautta ajalla 15.5.-1.6.2019, 
6. tekee asiasta lapsivaikutusten arvioinnin toukokuun aikana ja 
7. päättää, että Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen 

saakka kunnes siirrytään yhteen kouluun, viimeistään lukuvuoden 2024-25 päät-
tyessä 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 94 
10.6.2019 Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen 
 

Sivistyslautakunta kokouksessaan 7.5.2019 § 38 päätti varata mahdollisuuden saada 
tietoa kouluverkkosuunnitelman päivittämisestä, lähtökohdista ja tavoitteista sekä jär-
jestää kuulemisen ja antaa vaikuttamismahdollisuuden kirjallisesti. Lisäksi sivistyslau-
takunta päätti tehdä lapsivaikutusten arvioinnin toukokuun aikana. 

  
Kunnan www.sivuilla oli kouluverkon päivittämisensuunnitelma nähtävänä. Sitä oli 
mahdollista kommentoida www-sivujen ja postin välityksellä 15.5 – 1.6.2019 Tästä 

http://www.sivuilla/
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mahdollisuudesta tiedotettiin ilmoituksella Järviseudun Sanomissa 15.5.2019. Lapsi-
vaikutusten arviointi toteutettiin viikoilla 21 ja 22. Siihen vastasivat Evijärven Kirkonky-
län ja Särkikylän koulun esikoululaiset ja 1-6 luokan oppilaat sekä koulun henkilökunta. 
Oppilaille laadittiin visuaalinen ja internet- pohjainen kysely. Kysymykset laati vs. sivis-
tystoimenjohtaja konsultoiden eri opettajia ja tutustuen myös muiden kaupunkien ja 
kuntien vastaaviin kyselyihin. 
 
Henkilökunnan ja oppilaiden kyselyt toteutettiin kouluilla koulunjohtajien toimesta. Pa-
lautteet ja tulokset oppilaiden ja henkilökunnan kyselyistä sekä kuntalaisten jättämät 
palautteet sekä päivitetty kouluverkkosuunnitelma ovat oheismateriaalina.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
1. kunnanhallitus toteaa ja merkitsee tiedokseen Sivistyslautakunnan asiassa teke-

mät toimenpiteet:  
a. kuntalaisille on varattu mahdollisuus saada tietoja asiasta, sen lähtökoh-

dista ja tavoitteista,  
b. asiassa on toteutettu lapsivaikutusten arviointi ja kuntalaisten kuuleminen, 

2. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kouluverkon kehittämissuunnitelman 
päivityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, 

3. ehdottaa valtuustolle, että Lahdenkylän ja Särkikylän koulut lakkautetaan viimeis-
tään lukuvuoden 2024–25 päättyessä ja kaikkien oppilaiden lähikoulu siitä eteen-
päin on Kirkonkylän koulu 

 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti, että Lahdenkylään hankitaan moduu-
likoulu. Kunnanhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, että koulu on käytettävissä 
mahdollisimman pian. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Marita Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se rau-
keaa. 
 

 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä).  
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tero Havinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 30 
17.6.2019 Liitteenä kouluverkon kehittämissuunnitelma. Oheismateriaalina on oppilaskyselyn, 

henkilöstökyselyn ja kuntalaiskyselyn tulokset. 
 
 Päätös: 

31 § KIRKONKYLÄN KOULUN HIRSIRAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN JA LISÄ-
MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN 

Khall § 95 
10.6.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on kasvanut. Ensi syksynä Kirkonkylän koululla on 
noin 150 oppilasta. Alkuperäinen koulurakennus on rakennettu aikanaan noin sadalle 
oppilaalle. Vuonna 2016 samaan pihapiiriin rakennettiin erillinen hirsinen rakennus 
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esiopetusta varten helpottamaan akuuttia tilantarvetta lisääntyneen oppilasmäärän 
vuoksi.  
 
Esiopetuksen lisääntynyttä tilantarvetta ratkaistiin aluksi olemassa olevia erillisiä ra-
kennuksia hyödyntämällä. Muun muassa koulukeskuksen alueella oleva vanha asuin-
rakennus otettiin esiopetustilaksi, mutta sisäilmaongelmien vuoksi sen käyttöä on jou-
duttu vähentämään.  

 
Kirkonkylän koululla on olemassa olevia luokkatiloja osittain jo jaettu pienemmiksi 
luokkatiloiksi. Samoin näyttämön varastotiloja on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön. 
Oppilasmäärän edelleen kasvaessa kirkonkylän koululla ei ole enää sellaisia tiloja, 
joita voisi jakaa useammalle ryhmälle, sillä kaikki pedagogisesti toimivat mahdollisuu-
det on jo käytetty ja kartoitettu.  
 
Tällä hetkellä kirkonkylän koululla on yhdeksän luokkatilaksi soveltuvaa opetustilaa ja 
tarve ensi syksyksi on 11 varsinaista luokkatilaa ja yksi erityisopettajan tila. Se, että 
esikouluryhmiä tulee ensi vuonna kaksi ja toukokuussa perustettu erityisluokka lisää-
vät luokkatilojen tarvetta. Kirkonkylän koululla on ennestään toisella ja kolmannella 
luokalla rinnakkaisluokat. Lisäksi aamu- ja iltapäivähoito ja iltapäivätoiminta tarvitsee 
myös omat tilat tarjotakseen oppilaille mahdollisuuden laadukkaaseen iltapäivätoimin-
taan ja -hoitoon.  
 
Kustannustehokas ratkaisu on laajentaa nykyistä 2016 rakennettua hirsirakennusta, 
siten, että sinne tulisi kolme uutta noin 50 m²:n luokkatilaa ja laajennus ratkaisisi Kir-
konkylän koulun tilantarpeen. Nykyinen hirsirakennus suunniteltiin jo rakennusvai-
heessa helposti laajennettavaksi. Laajentamalla olemassa olevaa hirsirakennusta 
saataisiin nopeasti pedagogisesti toimiva, turvallinen ja terveellinen oppimisympä-
ristö.  
 
Luokkatilojen lisäksi laajennukseen tulee tehdä myös lisää wc tiloja. Tarvittavat tilat 
huomioiden, laajennuksen pinta-ala on noin 220 m². Alustava kustannusarvio laajen-
nukselle on 1500 – 1800 €/m². Kokonaiskustannusarvion ollessa 330 000 – 396 000 
€ alv 0 %. Kustannusarvion perustana on 2016 vuonna toteutuneen, nyt laajennetta-
van hirsirakennuksen toteutuneet kustannukset. 
 
Laajennustarpeen kiireellisyyden johdosta tulee rakentamisen käynnistyä mahdolli-
simman nopeasti. Talousarvion 2019 investointiosaan ei ole varattu rahaa koulura-
kentamiseen. Laajennuksen kustannuksista tulee tehdä valtuustolle lisätalousarvio ja 
valtuuston täytyy päättää lisämäärärahan myöntämisestä koulurakentamiseen kulu-
valle vuodelle.  
 
Tällä hetkellä ei voida osoittaa, että tarvittava lisämääräraha voitaisiin kattaa muista 
investoinneista säästyvillä varoilla. Tämän vuoksi lisämääräraha tulee kattaa lainara-
hoituksella. 
 
Evijärven kuntastrategian yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen sekä 
laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Laajentamalla kir-
konkylän koulun tiloja ensi lukuvuodeksi, toteutuu kuntastrategian mukaiset tavoitteet 
sekä ensilukuvuonna että myös tulevaisuudessa.       

  
 Mikäli laajennus ei ole aikataulullisista syistä käytössä vielä syyslukukauden alkaessa 

elokuussa, koulutyö järjestetään lyhytaikaisesti erilaisilla opetusjärjestelyillä.  
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 Kirkonkylän koulun lisätilantarpeesta ja laajennuksen toteuttamisesta tulevaksi luku-
kaudeksi keskusteltiin kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa 21.5.2019. Kun-
nanhallitus näki asian tärkeyden ja kiireellisyyden niin, että asiaa pyydettiin valmiste-
lemaan päätöksentekoa varten mahdollisimman nopeasti. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
1. kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamissuunnittelu käynnistetään välittö-

mästi, siten että laajennusosa on käytössä lokakuun 2019 loppuun mennessä. 
2. ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa talousarvion 2019 

investointiosaan kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamiselle. Varattava 
lisämääräraha on 396 000 € alv 0 %. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. 

 
Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti että päätös Kirkonkylän koulun lisä-
tilan rakentamisesta tehdään myöhemmin koulukeskuksen aluesuunnitelman ja päi-
väkotirakentamisen päätösten yhteydessä ja, että tekninen toimi selvittää vuokratilo-
jen kustannukset tai muut mahdolliset käytettävissä olevat tilat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 

 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
 
 Merkitään: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 

19.50. 
 
 Merkitään: kokoustauko klo 19.50 – 20.00 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 31 
17.6.2019 
 Päätös: 
 

32 § KIINTEISTÖN MYYNTI OSOITTEESTA ESANTIE 4 

Khall § 97 
10.6.2019 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Perustettava yhtiö / Asunto Oy Esantie 4 on ostanut Evijärven Haapajärvenkylästä 

Evijärven kunnan omistamalla kiinteistöllä Lepola 52-402-2-102 olevat rivitalot. 
 
 Kyseiset rivitalot ovat kunnan omistamalla tontilla, josta on tehty vuokrasopimus Haa-

pajärvenkylän vanhustentuki ry:n kanssa vuonna 1988. Markka-aikana tehdyn vuok-
rasopimuksen vuokra oli alussa 506 markkaa. Tontin vuosivuokra on vuonna 2018 
ollut 161,56 euroa/vuosi. Vuokraan tehdään vuosittain indeksikorotukset. Vuokra-aika 
on 50 vuotta 1.6.1987 alkaen. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Perustettavan Asunto Oy Esantie 4 -yhtiön puolesta, Olli Ali-Haapala on tehnyt säh-
köpostitse 28.5.2019 päivätyn kirjallisen tarjouksen kiinteistön Lepola 52-402-2-102 
ostamisesta hintaan 3.500 €. 
 
Ostotarjous on pykälän oheismateriaalina. 
 
Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistö Lepola 52-402-2-102 on pinta-alaltaan 4.650 m². 
 
Kunta on myynyt vuonna 2015 vastaavan tyyppisen vuokrakiinteistön yhdistykselle, 
jonka rakennus vuokrakiinteistöllä sijaitsi. Vuokratun kiinteistön lunastushinta oli 5600 
€, joka oli sovittu vuonna 2005 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa. Sopimuksen 
mukaan lunastus tuli tapahtua 10 vuoden kuluessa, jolloin siihen asti maksetut vuok-
rat hyvitetään lunastushinnasta. Lunastushinnaksi muodostui 1,6 €/m². Sopimukseen 
oli kirjattu, että mikäli lunastus tapahtuu 10 vuoden jälkeen vuokrasopimuksen alka-
mista, niin lunastushinta neuvotellaan erikseen. 
 
Perustettavan Asunto Oy Esantie 4 –yhtiön puolesta tehty tarjoushinta 3.500 € on 
0,753 €/m². 

  
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-
lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 
ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 
päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. Kuntastrategian päämäärä strategi-
sen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta on kilpailukykyinen ja vetovoimai-
nen toimintaympäristö. Painopisteen yhtenä päätavoitteena on, että maapolitiikka, 
kaavoitus, maankäytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävälli-
nen päätöksenteko tukevat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  

Tontista tarjouksen tehnyt taho on hankkinut kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset sekä 
vuokraoikeuden ulosottovirastolta. Kyseinen taho perustelee tontin ostoa, sillä että 
omistamalla tontin hän sitoutuu kehittämään rivitaloja ja ympäristöä vuokraustoimin-
taan.  
 
Kunnalle kokonaisedullista on, että Haapajärvenkylässä sijaitseville rivitaloille löytyy 
omistaja, joka jatkossa huolehtii asuntojen ja ympäristön hoidosta. Tämä vaikuttaa 
osaltaan ympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen sekä kunnan ja kylän elinvoimaan. 
Kunta saa kiinteistöstä jatkossa kiinteistövero- sekä vedenmyyntituloja. Jos asuntoi-
hin muuttaa uusia kuntalaisia, niin kunta saa verotuloja ja mahdollisesti myös muita 
tuloja. 
 
Kauppakirja liitteenä. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle että kunta 
myy kiinteistön Lepola 52-402-2-102 perustettavalle Asunto Oy Esantie 4 -yhtiölle 
hintaan 3.500 €. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 
7699 202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Valt § 32 
17.6.2019 Oheismateriaalina karttaote. 
 
 Päätös: 
 

33 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 21.6.2016 § 22 KOHDAN 2 KUMOAMINEN 
JA UUDELLEEN PÄÄTTÄMINEN 

Khall § 99 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  
 Vaasan hallinto-oikeus on 28.3.2019 (Drno 01039/16/2204) antamallaan päätöksellä 

kumonnut Evijärven kunnanvaltuuston 21.6.2016 § 22 kohdan 2. Kunnanvaltuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asiasta on ollut päättämässä 
esteellisiä henkilöitä. 

 
 Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan, että Kuntalain (1034/2003) 52 

§:n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, 
joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettua läheistään. 

 
 Hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuusto on 21.6.2016 § 22 kohdassa 2 päättänyt 

siitä, vaaditaanko vuonna 2013 kunnanhallituksen jäseninä kumottuja päätöksiä 
tekemässä olleita henkilöitä korvaamaan kunnan maksettaviksi kuulumattomat kulut 
3.180,60 euroa. Valtuuston päätettävänä ollut asia ei siten tältä osin ole koskenut 
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, vaan kyse on ollut 
kunnanhallituksen jäsenten henkilökohtaisista korvausvelvollisuutta koskevasta 
asiasta. Muilta osin kyseinen asiapykälä koski vuoden 2015 tilinpäätöksen 
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. 

 
 Valtuutetut Terhi Kultalahti, Niina Alatalo, Matti Holm, Ilmari Sulkakoski ja Susanna 

Välikangas ovat kunnanhallituksen jäseninä osallistuneet 19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 
§ 195 kunnanhallituksen kokouksiin, joissa on päätetty asiasta, johon liittyvä 
korvausvaatimus on valtuustossa 21.6.2016 § 22 kohdassa 2 esitetty. Edellä mainitut 
valtuutetut ovat siten valtuuston käsittelemässä asiassa tarkoitettuja 
kunnanhallituksen jäseniä, joita on vaadittu korvaamaan kunnan maksettavaksi 
kuulumattomat kulut. 

 
 Näin ollen Terhi Kultalahti, Niina Alatalo, Matti Holm, Ilmari Sulkakoski ja Susanna 

Välikangas ovat valtuutettuina esteellisinä osallistuneet 21.6.2016 § 22 kohdan 2 
käsittelyyn, koska kyse on ollut heitä henkilökohtaisesti koskevasta asiasta. 
Kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. 

 
 Ennen kyseistä 21.6.2016 valtuuston kokousta kunnan toimesta asiassa oli 

puhelimitse kysytty kuntaliiton lakimiehen ohjeistusta. Kuntaliiton lakimiehen 
näkemyksen mukaan vuonna 2013 hallituksessa olleet valtuuston jäsenet eivät olisi 
esteellisiä käsittelemään, koska tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden 
myöntämistä vuodelta 2015. Tämä kuntaliiton lakimiehen näkemys oli tuotu esille 
kokouksessa, eikä kukkaan jäävännyt itseään asian käsittelyn ajaksi. 

 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  17.6.2019                                                 Sivu                                                                                 
Valtuusto                                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

50

 Edellä esitetyn mukaisesti hallinto-oikeus on 28.3.2019 (Drno 01039/16/2204) 
antamallaan päätöksellä kumonnut Evijärven kunnanvaltuuston 21.6.2016 § 22 
kohdan 2, joten asia on päätettävä uudelleen. 

 
 Asian oheismateriaalina: Hallinto-oikeuden päätökset 28.3.2019 ja 7.7.2015; 

kunnanvaltuuston päätös 21.6.2016 § 22 sekä kunnanhallituksen päätökset 
19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 § 195.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 
uudelleen Vaasan hallinto-oikeuden 28.3.2019 kumoaman päätöksen 21.6.2016 § 22 
kohta 2: 
 
Tarkastuslautakunta on: 
 
kiinnittänyt valtuuston huomiota tilintarkastuskertomuksen Tarkastuksen tulokset -
kohdassa olevaan lisätietoon, jossa on todettu, että Vaasan hallinto-oikeus on ku-
monnut kaksi kunnanhallituksen päätöstä vuodelta 2013 liittyen kunnalle kuulumatto-
mien kustannusten maksamiseen. Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on maksanut 
kunnalle kuulumattomia kuluja yhteensä 3.180,60 euroa. Tarkastuslautakunta on esit-
tänyt valtuustolle, että valtuusto päättää, mitä asian suhteen tehdään. 
 
Merkitään: Terhi Kultalahti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn 
ajaksi. Puheenjohtaja toimi Jari Anttikoski ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma 
Tolonen. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

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

Valt § 33 
17.6.2019 Oheismateriaalina: Hallinto-oikeuden päätökset 28.3.2019 ja 7.7.2015; kunnanval-

tuuston päätös 21.6.2016 § 22 sekä kunnanhallituksen päätökset 19.8.2013 § 189 ja 
9.9.2013 § 195. 

 
 Päätös: 
 

34 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAA-
TETTU VALTUUSTON TIEDOKSI 

Khall § 81 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan:  
”Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.  
 
Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille 
tulosta. 
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Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.” 
 

 Evijärven kunnan hallintosäännön 129 §:n ”Kunnan asukkaiden aloitteet” mukaan: 
  

”Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä käsiteltävä aloitteet. 
Kunnanhallituksen on esitettävä valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä luettelo 
valtuuston toimivaltaan kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa tehdyistä 
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

  
 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 

kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 

 
 Evijärven kunnan hallintosäännön 59 §:n ”Valtuutettujen aloitteet” mukaan:  
 

”Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa 
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet annetaan puheenjohtajalle ennen kokousta. 
Puheenjohtajan on varattava aloitteen jättäjälle tilaisuus esitellä aloitetta kokouskut-
sussa mainittujen asioiden jälkeen.   

 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu 
siitä, miten asia on valmisteltava.   

 
 Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.” 

 
 Vuoden 2018 aikana kunnanhallituksen valmisteltavaksi ei jätetty aloitteita 

kuntalaisten tai valtuutettujen toimesta. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon, että vuoden 
2018 aikana ei kunnanhallituksen valmisteltavaksi jätetty kuntalaisten tai valtuutettu-
jen aloitteita.  
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

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

Valt § 34 
17.6.2019 
 Päätös: 
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35 § MUUT ASIAT 

Valt § 35 
17.6.2019 
 


