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178 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall § 178
14.8.2017
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

179 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 179
14.8.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

180 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Khall § 180
14.8.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti.

181 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN
Khall § 181
14.8.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Mikko Huhtala on aloittanut Evijärven kunnan hallintosihteerinä 9.8.2017. Mikko Huhtala on läsnä ja perehtymässä hallintosihteerin tehtävään ja toimintaympäristöön
kunnanhallituksen kokouksessa 14.8.2017. Päivi Lappinen toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Päivi Lappisen tämän kokouksen
(kunnanhallitus 14.8.2017) pöytäkirjanpitäjäksi ja Mikko Huhtala on kokouksessa läsnä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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182 § EVIJÄRVEN JA LAPPAJÄRVEN KUNTIEN YHTEINEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTI
Khall § 182
14.8.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Evijärven kunta ja Lappajärven kunta hakevat vuoden 2017 kansallisten työllisyyspoliittisten avustusten hankehaussa yhteistä työllistämisprojektia. Hanke koskee yli 6
kuukautta työttömänä olleita ja työkokeilua tarvitsevia ihmisiä. Projekti kestää 14 kuukautta alkaen 1.11.2017 ja päättyen 31.12.2018.
Projektille palkataan työnohjaaja, jonka kiinteitä työpaikkoja ovat Evijärvi ja Lappajärvi. Työnohjaajan tehtävä on toteuttaa ryhmätoimintaa, yksilöllistä työnohjausta, tehdä
yhteistyötä yritysten kanssa, etsiä työpaikkoja ja ohjata tarvittaessa oikealle koulutuspolulle.
Projektin kokonaiskustannus on 59.000 euroa. Kuntien yhteiseksi osuudeksi tulee 50
% kustannuksista. Kuntien osuudet jaetaan asukasluvun suhteessa. Projektihakemus
on jätettävä Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistolle 11.8.2017 mennessä.
Projektin tavoitteena on
1. Työttömien saaminen takaisin työelämään; tämä tarkoittaa työmarkkinaosuuksien
pienentymistä ja työpaikkojen myötä verotuloja; tavoite 30 hlön työllistäminen
2. Koulutusta tarvitsevien työttömien ohjaaminen tarvittavaan koulutukseen
3. Selvitetään yrittäjyysmahdollisuus.
Projektin kustannukset:
1. Työnohjaajan palkkakustannukset (ml. sivukulut) 3770 euroa/kk
2. Matkakulut
3. Kirjanpito+ tilintarkastus
4. Tsto + puhelin
5. Tiedottaminen
6. Ostopalvelut
yhteensä

52 780 €
2 000 €
420 €
900 €
1 900 €
1 000 €
59 000 €

Kuntien yhteinen kustannus 29 500 € (2 107,14 €/kk); jaetaan asukaslukujen suhteessa.
Tilastoja:
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Evijärvi
Lappajärvi

Evijärvi
Lappajärvi

2006
26 609 €
47 277 €

Työttömiä työnhakijoita kesäkuu/2017
90 hlöä (josta lom. 20)
91 hlöä (josta lom. 12)

2016
36 120 €
68 799 €
Työttömyysprosentti 6/2017
7,9 %
7,0 %
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Lappajärven kunnanhallitus on tehnyt hankkeesta myönteisen päätöksen 7.8.2017
seuraavasti: ”Kunnanhallitus hyväksyy hankehakemuksen, kustannusarvion ja kustannusten jakamisen kuntien asukasluvun suhteessa.”
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteiseen työllistämisprojektiin ja hyväksyy omalta osaltaan hankehakemuksen, kustannusarvion ja kustannusten jakamisen kuntien asukasluvun suhteessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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183 § ALKURAHOITUS EVIJÄRVEN YRITTÄJIEN MOBIILI-HANKKEELLE
Khall § 183
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Evijärven Yrittäjät ry on lähestynyt Evijärven kuntaa Mobiili-hankkeen alkupääomalainan saamiseksi. "Evijärven palvelut mobiiliin" -hankkeen tavoitteena on koota, rakentaa ja linkittää Evijärven palvelut, nähtävyydet, uutiset ja tapahtumat yhden helppokäyttöisen mobiilisovelluksen alle ja hyödyntää älypuhelimissa jo valmiina olevia ominaisuuksia mm. GPS-paikannus ja navigointi, "one touch" -puhelinsoitto, kamera- ja
videokuvaus sekä PUSH-viestien vastaanotto. Sovellus tarjotaan ilmaiseksi ladattavana Apple Appstore- ja Google Play –sovelluskaupoissa.
Aisapari ry:n hallitus on käsitellyt hanketta kokouksessaan 9.3.2017. Aisapari ry:n
hallitus on puoltanut hanketta rahoitettavaksi. Hanke on osallistunut Leader-ryhmän
valintamenettelyyn ja saavuttanut riittävän valintapistemäärän 8/10. Hanke on Aisaparin Merkki Päällä -kehittämisstrategian mukainen ja toteuttaa strategian ykköskärkeä: alueen elinvoimaisuus. Lisäksi hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa 2014-2020.
Hankkeen kustannusarvio on 49 999 euroa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle
tukea 35 999,30 euroa.
Liitteenä on ote Evijärven yrittäjien kokouksesta, jossa on päätetty hakea alkupääomalainaa, sekä ELY-keskuksen tukipäätös.
Evijärven Yrittäjät on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen 25 000 euron alkupääomalainasta Mobiili-hankkeeseen. Hankkeen kustannusarvio on 49 999 euroa ja siihen on saatu rahoituspäätös Aisaparin kautta ELY-keskukselta. Evijärven Yrittäjät
hakee välimaksatushakemuksen heti kun se on mahdollista ja siten saavat lisäpääomaa hankkeen läpiviemiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle alkupääomaa 25 000 euroa. Kunnanhallitus edellyttää, että alkupääoma maksetaan takaisin
täysimääräisenä ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan lainan muista ehdoista.
Hankkeen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ELY-keskuksen rahoituspäätöksen ehtojen tarkkaan noudattamiseen muun muassa kirjanpidon ja hankintamenettelyjen toteuttamisen osalta.
Markus Kattilakoski poistui yhteisöjäävinä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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184 § LIIKUNTALEIKKIPUISTO-HANKE
Khall § 184
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Evijärven Urheilijat ry. on lähestynyt Evijärven kuntaa Liikuntaleikkipuistohankkeenhankkeen alkupääomalainan saamiseksi.
Evijärven Urheilijat Ry:n Liikuntaleikkipuistohankkeen tavoitteena on luoda alakoulun,
keksikoulun ja lukion alueelle helposti lähestyttävä leikki- ja liikunta-alue, jota voivat
käyttää koululaiset kouluaikoina ja kaikki kuntalaiset vapaa-aikanaan. Liikuntaleikkipuiston laitehankinnassa on huomioitu myös varttuneempi väestö. Liikuntaleikkipuiston tarkoitus on tukea fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista hyvinvointia.
Hankesuunnittelussa on ollut mukana useiden eri yhdistysten ehdotus (MLL Evijärvi,
Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys, Evijärven Urheilijat) sekä asiasta on keskusteltu kunnanvaltuuston iltakoulussa.
ELY keskuksen tukipäätöksessä on hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
esitetty seuraavasti:
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio:
Kustannuslaji
Koneet, laitteet ja kalusto
Rakentaminen
Rakennuksen hankinta
Aineettomat investoinnit
Kustannukset yhteensä
Haettu yht.:

Haettu euroa
110 000,00

Hyväksytty euroa
110 000,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00 Hyväksytty yht.:150 000,00

Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma:
Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 150 000,00 euroa alla esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti.
Rahoituslaji
Haettu euroa
Hyväksytty euroa
Haettava tuki / avustus
112 500,00
EU-osuus
47 250,00
Valtio
42 750,00
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
22 500,00
Muu julkinen tuki
0,00
Julkinen tuki yhteensä
112 500,00
112 500,00
Yksityinen, rahallinen osuus
15 600,00
15 600,00
Yksityinen, vastikkeeton työ
21 900,00
21 900,00
Yksityinen rahoitus
37 500,00
37 500,00
Rahoitus yhteensä
150 000,00
150 000,00
Kokonaisrahoitus
150 000,00
150 000,00
Haettu yht.: 150 000,00 Hyväksytty yht.: 150 000,00
ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 90 000 euron rahoituksen (Euroopan unionin
osuus + valtion osuus). Myönnettävän tuen ollessa 75,0 prosenttia hankkeen tukikel_________________________________________________________________________________________________________
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poisista kustannuksista. Jos hanke toteutuu hyväksyttyjä kustannuksia pienempänä,
ELY-keskusmaksaa tukea tukiprosentin mukaisesti toteutuneista kustannuksista.
Liikuntaleikkipuistoa koskeva ELY-keskuksen tukipäätös esityslistan liitteenä.
Evijärven Urheilijat on jättänyt kunnanhallitukselle anomuksen 100 000 euron alkupääomalainasta Liikuntaleikkipuisto-hankkeeseen. Hankkeen kustannusarvio on 150
000 euroa ja siihen on saatu rahoituspäätös ELY-keskukselta. Evijärven Urheilijat hakee välimaksatushakemuksen heti kun se on mahdollista ja siten saavat lisäpääomaa
hankkeen läpiviemiseen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle alkupääomaa 100 000 euroa. Kunnanhallitus edellyttää, että alkupääoma maksetaan takaisin
täysimääräisenä ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan lainan muista ehdoista.
Hankkeen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ELY-keskuksen rahoituspäätöksen ehtojen tarkkaan noudattamiseen muun muassa kirjanpidon ja hankintamenettelyjen toteuttamisen osalta.
Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jari
Anttikoski.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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185 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2017 – 30.6.2017
Khall § 185
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2017 –
30.6.2017. Raportti ja lyhyt katsaus toteumaan on esillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2017 – 30.6.2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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186 § KUNNAN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 30.6.2017 TILANTEEN MUKAAN
Khall § 186
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Kunnalla oli 30.6.2017 erääntyneitä saatavia yhteensä 27 429,02 € seuraavasti:

-

31.12.2016
Yleislaskut
4063,65 €
Vuokrat
11 217,40 €
Sivistystoimen laskut
9518,26 €
Vesilaskut
21 464,90 €
Vesihuollon laskut
18,96 €

30.6.2017
2427,73 €
8976,11 €
5601,25 €
10 404,97 €
18,96 €

46 283,17 €

27 429,02 €

Yhteensä

Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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187 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN SOITEN YHTYMÄVALTUUSTOON
Khall § 187
14.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Soiten Yhtymävaltuustoon on perussopimuksen 10 §:n mukaan Soiten sopimuskunnilla oikeus nimetä yksi edustaja läsnäolo- ja puheoikeudella ilman äänioikeutta.
Sopimuskuntia pyydetään halutessaan nimeämään perussopimuksen mukaisen
edustajan Soiten valtuustoon 2017 alkavalle valtuustokaudelle.
Kuntien nimeämät edustajat yhteystietoineen (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) pyydetään ilmoittamaan Soiten johdon sihteerille mahdollisimman pian.
Soiten uuden valtuuston ensimmäinen kokous on 25.9.2017.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan Soiten Yhtymävaltuustoon 2017 alkavalle valtuustokaudelle.
Terhi Kultalahti ehdotti, että Soiten yhtymävaltuustoon valitaan Juha Alkio.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Soiten yhtymävaltuustoon 2017 alkavalle valtuustokaudelle Juha Alkion.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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§ 188 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN
SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖÖN
Siv.ltk § 51
27.6.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty kantelu/tutkimuspyyntö ”sivistystoimen
toiminnasta erillisen ja erityisen koulukuljetuksen järjestämisessä kunnan kustannuksella ja mahdollisesti luottamushenkilöaseman väärinkäytöstä sivistyslautakunnan
puheenjohtajan ja hänen veljensä lasten koulukuljetuksen järjestämisessä”. Lausuntopyyntö on osoitettu kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunnan on annettava asiasta
selvitys.
Apulaisoikeusasiamies pyytää, että selvityksessä ja lausunnossa kiinnitetään erityisesti huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin siitä, että koulukuljetutuksen järjestäminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut erityistä etua kantelussa mainituille henkilöille.
Liitteenä (liite 1) selvitys.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen koulukuljetusten järjestämisestä kunnanhallitukselle ja edelleen Eduskunnan oikeusasiamiehelle kunnanhallituksen lausunnon kanssa toimitettavaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

__________
Khall § 174
3.7.2017
Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Markus Kattilakoski asiakumppaneineen on jättänyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle
kantelun Evijärven kunnan menettelystä koulukuljetusten järjestämisessä. Kantelussa
epäillään, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen avopuolisonsa, joka toimi
aiemmin hallintosihteerinä, ovat olleet vaikuttamassa, tai ainakin hyvin tietoisia siitä,
että heidän lapsilleen ja puheenjohtajan veljen lapsille on järjestetty kunnan kustantama koulukuljetus, joka on poikennut heidän edukseen muiden vastaavassa asemassa olevien kuntalaisten lasten kuljetuksista.
Apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan kantelun tutkimiseksi
tarvittavat sivistyslautakunnan ja sen puheenjohtajan sekä mahdollisesti myös entisen hallintosihteerin selvitykset ja antaa oman lausuntonsa asiassa. Selvityksessä ja
lausunnossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin siitä, että koulukuljetuksen järjestäminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut
erityistä etua kantelussa mainituille henkilöille.
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 antanut asiassa seuraavan selvityksen:
”Evijärven kunnassa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja
neljänteen luokkaan saakka oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja
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5. luokkalaisista alkaen oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Osa
koulukuljetuksista on joukkoliikenteen linjoja ja osa kunnan itse ostamia
reittejä. Sekä linjavuoroissa että kunnan tilausajoissa voi kulkea itse
maksaen myös ne oppilaat, joiden koulumatka ei oikeuta maksuttomaan
kuljetukseen.
Kunnan itse kilpailuttamat reitit voivat vaihdella vuosittain ja kesken lukuvuottakin kuljetettavien oppilaiden asuinpaikan mukaan. Joukkoliikenteen linjojen muutoksiin on haettava lupa Ely-keskukselta.
Ormiskankaantien varrella asuvien lähikoulu on Kirkonkylän koulu ja
oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen koulumatkan pituuden mukaan, matka on 7,5 km. Jokikylästä, missä myös Ormiskankaantie on, oppilaat kulkivat joukkoliikenteen linjassa kevätlukukauden 2016 loppuun sakka, jolloin liikennöitsijä haki linajan lakkauttamista ja se loppui. Linja kulki pitkin Jokikyläntietä.
Jokikyläntien linjan päätyttyä kevätlukukauden 2016 jälkeen on sivistyslautakunta kilpailuttanut lukuvuodeksi 2016-17 ja edelleen lukuvuodeksi
2017-18 uuden oman reitin, johon on liitetty Ormiskankaantie ja Pitkäsalo. Ormiskankaantien oppilaiden koulumatka tätä reittiä myöten on noin
19 km. Reitti kulkee pitkin Ormiskankaantietä Pitkäänsaloon ja edelleen
Särkikylän koulun kautta koulukeskukseen.
Vastaavanlaisia joukkoliikenteen linjan varteen järjestettyjä erillisiä kuljetuksia on lukuvuoteen 2016-17 asti ollut Tervaskankaalta Kaustisentien varrelta sekä Pitkästäsalosta Särkikylän koululle, josta linja jatkoi
yläkouluun. Oma kokonaan erillinen kuljetus on jouduttu järjestämään
Pietarsaarentien varrelta Lahdenkylän kouluun yhden perheen lapsille,
koska heidän lähikoulunsa oli koulukuljetuksiin nähden väärässä suunnassa.
Kunnan itse kilpailuttamien reittien varrella Ormiskankaantien kuljetusta
vastaavanlainen kuljetus on Kivijärvenkylässä, missä reitti poikkeaa
päätieltä Paalaseen, matka on 1,1 km. Erillistä kuljetusta tähän ei tarvita, koska kyse on kunnan kilpailuttamasta reitistä.
Järjestettyjen erillisten kuljetusten lisäksi on maksettu huoltajalle oppilaansa kuljetuksesta kouluautolle Sammalojalta (noin 7 km) ja Järveläntieltä (noin 2,5 km) kuljetusavustusta. Järveläntien kuljetusavustus on
loppunut vuoden 2017 alussa, kun huoltajalla ei enää ollut mahdollisuutta kuljettaa lastaan ja oppilaan haku liitettiin toiseen kuljetukseen.
Kantelun/tutkimuspyynnön tekijät mainitsevat, että vuosina 2012-16 sivistyslautakuntaan on tullut useita kuntalaisten vaatimuksia vastaavan
erilliskuljetuksen järjestämiseksi, mutta niitä ei ole hyväksytty. Mainittuna ajanjaksona on tullut yksi usean huoltajan allekirjoittama anomus,
jossa haettiin maksutonta koulukuljetusta Latukantien varren 5. ja 6.
luokkien oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 km. Perusteluna oli vaarallinen koulumatka. Sivistyslautakunta päätti, ettei maksutonta koulukuljetusta myönnetä, koska oppilailla on mahdollisuus käyttää Latukantien linjavuoroa.
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Yksittäisen oppilaan kuljetusta koskevia anomuksia on tullut viisi. Näistä
viranhaltijapäätöksellä on myönnetty:
- Yhdelle oppilaalle määräaikainen (pimeän ajan, yksi vuosi) erillinen
kuljetus noin 1,2 kilometrin matkalle kotoa bussipysäkille.
- Yhdelle oppilaalle on myönnetty 4. luokkaan saakka maksuton kouluauton käyttöoikeus vaarallisen koulumatkan perusteella, tähän ei tarvittu
erillistä kuljetusta, koska kodin läheltä kulkee linjavuoro siten, että oppilaan ei tarvinnut mennä vaaralliselle tieosuudelle, matka oli 2,8 km.
- Yhdelle esikoululaiselle on myönnetty esikouluvuoden kestävä erillinen
kuljetus noin 1,4 kilometrin matkalle sosiaalisista tai terveydellisistä syistä. Erillinen kuljetus tässä tapauksessa tarkoittaa kunnan kilpailuttaman
reitin poikkeamista normaalireitiltään.
Sivistyslautakunnan päätöksellä on järjestetty:
- Esikoululaiselle haettiin kuljetusta kotoa kouluun. Koulumatka oikeuttaa maksuttomaan kuljetukseen, matka kotoa pysäkille on 2,5 km ja
huoltajille oli myönnetty kuljetusavustus isoveljen kuljettamiseksi pysäkille. Koska huoltaja ei voinut enää kuljettaa lapsiaan, pojille myönnettiin
erillinen kuljetus kotoa koulukeskukseen, josta jatkavat linjavuorossa.
Poikkeama liitettiin toiseen kuljetukseen.
- Yhden oppilaan osalta haettiin kuljetuksen muuttamista siten, että kouluauto hakee oppilaan kotoa, perusteluna oli vaarallinen tie. Koulumatkan pituus oikeutti maksuttomaan kuljetukseen, poikkeama olisi ollut
noin 300 m. Sivistyslautakunta päätti, että reittiä ei muuteta. Perusteluna oli, että oppilas voi odottaa kouluautoa ja nousta siihen kotitien päästä menemättä isolle tielle. Iltapäivisin kotona on joku, joka voi tulla autolle vastaan tai vaihtoehtoisesti oppilas voi istua autossa reitin loppuun
saakka ja jäädä kotitien päässä pois autosta auton palatessa reitiltä ja
kulkusuunnan ollessa niin, ettei oppilaan tarvitse mennä isolle tielle.
Lisäksi on joitakin erillisiä määräaikaisia kuljetuksia lääkärintodistuksen
perusteella. Yleensä nämä ovat lyhyehköjä muutaman viikon mittaisia,
mutta on myös pitempiaikaisia jopa koko lukuvuoden kestäviä.
Sivistyslautakunnan nykyinen puheenjohtaja on ollut sivistyslautakunnan jäsenenä vuoden 2013 alusta alkaen. Puheenjohtajana hän on toiminut varapuheenjohtajan ominaisuudessa syksyn 2013 ja valittu varsinaiseksi puheenjohtajaksi vuoden 2015 alussa. Hänen ensimmäinen
lapsensa aloitti esikoulun syksyllä 2010 ja toinen syksyllä 2011, puheenjohtajan veljen ensimmäinen lapsi aloitti esikoulun syksyllä 2011.
Kuljetus Ormiskankaantieltä on alkanut syksyllä 2012, jolloin oppilaita
oli neljä, kuljetuksen päättyessä oppilaita oli seitsemän.
Koulukuljetukset eivät kuulu eivätkä ole kuuluneet hallintosihteerin tehtäviin, vaan sivistystoimen vastuualueeseen. Sivistyslautakunnan puheenjohtajan puoliso hallintosihteerinä kunnassa ollessaan ei ole ollut
osallisena kuljetusten järjestämisessä eikä asian valmistelussa millään
tavalla. Joukkoliikenteen linjat päättää Ely-keskus ja kunnan itse kilpailuttamat reitit suunnitellaan sivistystoimiston ja liikennöitsijöiden kanssa
yhdessä ja niistä päättää sivistyslautakunta.”
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Sivistyslautakunnan puheenjohtajan lausunnon mukaan hän on sivistyslautakunnan
puheenjohtajana ollut kokouksissa, joissa koulukyydityksiä on käsitelty. Kyseessä on
kuitenkin ollut aina kyyditykset, joissa on ollut osallisena muitakin oppilaita kuin puheenjohtajan omia tai hänen lähipiirinsä. Lisäksi hän toteaa, että koulukyyditysten reitit valmistelee sivistystoimenjohtaja yhdessä kuljetusyhtiöiden edustajien kanssa.
Valmistelutyössä puheenjohtaja ei ole osallisena, koska se kuuluu sivistystoimenjohtajan tehtäviin eikä hän ole pyrkinyt vaikuttamaan valmisteluprosessiin millään tavalla.
Pykälän oheismateriaalina on oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Kattilakosken ja
kumppaneiden kantelu.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan Kattilakosken ja asiakumppaneiden
kanteluun/tutkimuspyyntöön seuraavaa:
Kunnanhallitus toteaa, että Ormiskankaantien kuljetus on ollut erillinen kuljetus, mutta
ei erityinen yksittäistä lasta tai henkilöä varten räätälöity kuljetus. Reittiä ei ole järjestetty siksi, että siellä asuu juuri sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja hänen veljensä
lapset, tien varrella asuu myös muita lapsia.
Edelleen kunnanhallitus toteaa sivistyslautakunnan selvityksen perusteella, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ei ole kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttänyt luottamushenkilöasemaansa väärin. Ormiskankaantien kuljetus ei poikkea puheenjohtajan tai hänen veljensä eduksi muihin vastaaviin kuljetuksiin nähden.
Markus Kattilakoski poistui jäävinä pykälän käsittelyn ajaksi.
Marita Huhmarsalo ei esteellisenä ollut läsnä pykälän käsittelyn aikana.
Jorma Tolonen ehdotti että kunnanhallitus palauttaa asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Jari Anttikoski kannatti ehdotusta. Kukaan ei vastustanut tehtyä ehdotusta.
Päätös: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti sivistyslautakunnan uudelleen
valmisteltavaksi ja täsmennettäväksi kantelua koskevan asian kulun osalta.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06-2412 3210, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
____________
Siv.ltk § 55
9.8.2017

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on jätetty kantelu/tutkimuspyyntö ”sivistystoimen
toiminnasta erillisen ja erityisen koulukuljetuksen järjestämisessä kunnan kustannuksella ja mahdollisesti luottamushenkilöaseman väärinkäytöstä sivistyslautakunnan
puheenjohtajan ja hänen veljensä lasten koulukuljetuksen järjestämisessä”. Lausuntopyyntö on osoitettu kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunnan on annettava asiasta
selvitys.
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Apulaisoikeusasiamies pyytää, että selvityksessä ja lausunnossa kiinnitetään erityisesti huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin siitä, että koulukuljetutuksen järjestäminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut erityistä etua kantelussa mainituille henkilöille.
Liitteenä selvitys. Liite 1
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta antaa liitteenä olevan selvityksen koulukuljetusten järjestämisestä kunnanhallitukselle ja edelleen Eduskunnan oikeusasiamiehelle kunnanhallituksen lausunnon kanssa toimitettavaksi.
Keskustelun kuluessa Anne Kniivilä ehdotti Anssi Saaren kannattamana, että selvitystä ei hyväksytä, vaan aletaan selvittää perusteita kuljetuksen järjestämisestä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat sivistystoimenjohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anne Kniivilän ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin .
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Joensuu, Mäkelä, Pesonen, Niemissalo) ja 2 EI-ääntä (Kniivilä, Saari).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus on tullut sivistyslautakunnan päätökseksi äänin 4-2.
Anne Kniivilä ja Anssi Saari jättivät eriävän mielipiteen kirjallisena, joka liitetään pöytäkirjaan.
Jyrki Järvinen poistui osallisuusjäävinä, puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha Niemissalo.
Tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sami Pesonen.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Khall § 188
14.8.2017 Kunnanjohtajan ehdotus:
Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan Kattilakosken ja asiakumppaneiden
kanteluun/tutkimuspyyntöön seuraavaa:
Koulukuljetusten järjestämisen lähtökohtana Evijärven kunnassa on lasten tarpeet ja
turvallisuus. Myös kyseinen kuljetus on järjestetty täyttämään nimenomaan lasten
tarpeet ja varmistamaan lasten turvallisuus. Aiemmin koulukuljetusperiaatteiden ja
nykyään hallituksen (12.12.2016 § 174) hyväksymien koulukuljetussääntöjen mukaan
Evijärvellä kuljetuksen kokonaismatka sekä koulumatkan turvallisuus ratkaisevat tapauskohtaisesti arvioitavan kuljetustarpeen.
Kantelussa/tutkimuspyynnössä on tuotu esille, että pienessä kunnassa on huomioitava talousresurssit ja talouden näkökulma koulukuljetuksissa. Toiminnallisuus ja ta_________________________________________________________________________________________________________
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loudellisuus on tärkeää huomioida koulukuljetuksia suunniteltaessa ja järjestettäessä.
Evijärvellä toimitaan mahdollisimman hyvin taloudellisesti ja toiminnallisesti. Nykyinen
tilanne, jossa Lahdenkylän koulu on väistössä Särkikylässä, ei ole kunnalle taloudellisesti ja toiminnallisesti paras mahdollinen tilanne järjestää koulukuljetuksia.
Kunnanvaltuuston vuonna 2016 hyväksymän kuntastrategian mukaan Evijärven kouluverkko tiivistetään lähitulevaisuudessa yhtenäiskouluksi. Samalla opetus ja valinnanmahdollisuudet monipuolistuvat. Kaikilla lapsilla on tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet kohtuullisen kokoisissa luokkaryhmissä. Yhtenäiskoulussa voidaan myös
koulukuljetukset suunnitella ja järjestää toiminnallisesti nykyistä järkevämmin ja kustannustehokkaammin.
Kantelussa/tutkintapyynnössä on väitetty, että kyseinen kuljetus rikkoo koulukuljetettavien yhdenvertaisuutta. Sivistyslautakunta on tehnyt kyseisenä ajanjaksona 2012–
2016 yhteensä 3 myönteistä päätöstä vastaavissa tapauksissa maksuttomasta koulukuljetuksesta. Yhtä tapausta Evijärven koulukuljetuksista käsiteltiin KHO:ssa (diaarinumero 1903/3/16, päätöksen päivä 10.5.2016), joka totesi Evijärven kunnan kohdelleen oppilaita yhdenvertaisesti, eikä oppilaita oltu ko. tapauksessa kohdeltu eriarvoisesti. Koulukuljetukset järjestetään kulloisenkin tarpeen ja tapauskohtaisen eriytetyn arvioinnin mukaan.
Kunnanhallitus toteaa, että Ormiskankaantien kuljetus on ollut tavanomainen menettely. Se on ollut erillinen kuljetus, mutta ei erityinen yksittäistä lasta tai henkilöä varten
räätälöity kuljetus. Kuljetuksen perusteena on ollut täyttää lasten tarpeet ja varmistaa
turvallisuus. Reitti on järjestetty sillä asuvan eskarilaisen tarpeen vuoksi, eikä sitä ole
järjestetty siksi, että siellä asuu juuri sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja hänen
veljensä lapset, tien varrella asuu myös muita lapsia. Kyseinen eskarilainen ei ole
lautakunnanpuheenjohtajan lähipiiriä. Kuljetuksessa on kulkenut muitakin lapsia kuin
sivistyslautakunnan puheenjohtajan tai hänen veljensä lapsia.
Edelleen kunnanhallitus toteaa sivistyslautakunnan selvityksen perusteella, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ei ole kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttänyt luottamushenkilöasemaansa väärin. Evijärvellä on vastaavia kuljetuksia tai reitityksiä, kuten Kivijärvenkylässä Paalasessa. Puheenjohtajan lapset ovat aloittaneet
koulunsa vuosina 2010 ja 2011. Reitti on aloitettu vuonna 2012, eikä puheenjohtaja
ole vaikuttanut reitin perustamiseen. Kyseinen henkilö ei ole ollut tuolloin vuonna
2012 sivistyslautakunnan jäsen tai puheenjohtaja.
Kokonaisuutena kunnanhallitus katsoo, että sivistyslautakunta ja viranhaltijat ovat
toimineet kyseisessä koulukuljetusasiassa asianmukaisesti ja lain, säädösten ja kantelussa mainittuna ajankohtana noudatettujen käytäntöjen mukaan. Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että koulukuljetuspäätöksiä tehdään kunnassa yhdenvertaisin perustein kuntalaisten ja erityisesti koulukuljetettavien yhdenvertaisuutta noudattaen.
Kunnanhallitus toteaa myös, että nykyisin päätökset tehdään koulukuljetussäännön
mukaan kirjallisesti päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä painottaen.

Markus Kattilakoski ja Marita Huhmarsalo poistuivat esteellisinä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06-2412 3210, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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189 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 189
14.8.2017 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 27.6.2017
Sivistyslautakunta 9.8.2017
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t
145 Kirsinpäkin vesiensuojelusuunnitelman teettäminen
146 Asuntohakemus
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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190 § ILMOITUSASIAT
Khall § 190
3.7.2017
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 13 kpl
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 4.7.2017 ja 4.8.2017 sekä 9.8.2017
3. Markkinaoikeuden päätös 30.6.2017 julkista hankintaa koskevasta valituksesta.
4. Etelä-Pohjanmaan ELY –keskuksen päätös 7.7.2017 avustuksen myöntämisestä vesien ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen (Evijärven kunnostaminen).
5. EPSHP:n talousjohtajan viranhaltijapäätös 10.7.2017 omantoiminnan palveluhintojen alentaminen 1.8.2017 alkaen.
6. Valviran ilmoitus 19.7.2017 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan
toimipaikkojen nimenmuutoksista.
7. OM:n kirje 9.8.2017 kunnanhallituksille koskien vuoden 2018 presidentinvaalia.
8. Ote Lappajärven kunnanhallituksen ja –valtuuston pöytäkirjoista 8.5. ja
29.5.2017 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 2016 tilinpäätöksen hyväksymisestä
ja vastuuvapauden myöntämisestä.
9. Ote Lappajärven kunnanhallituksen ja –valtuuston pöytäkirjasta 8.5. ja
29.5.2017 koskien hyvinvointiohjelmaa 2017 - 2020
10. Ote Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjasta 7.8.2017 koskien Evijärven
ja Lappajärven yhteistä työllistämisprojektia
11. Etelä-Pohjanmaan liiton Maakuntahallituksen pöytäkirja 19.6.2017
12. Etelä-Pohjanmaan liiton Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 20.6.2017
13. EPSHP:n valtuuston pöytäkirja 7.8.2017
14. EPSHP:n jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 6/2017
15. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös reittiliikenneluvasta 8.8.2017
16. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös reittiliikenneluvasta 8.8.2017
17. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tammi-kesäkuun talousraportti
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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191 § MUUT ASIAT
Khall § 191
3.7.2017
-

Kunnanjohtaja totesi, että kunnaninsinööri on pyydetty seuraavaan kokoukseen
kertomaan kiinteistöjen kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä.

-

Keskusteltiin Antinrinteen kiinteistöstä.

-

Keskusteltiin vanhan paloaseman ostopäätöksestä ja siitä tehdystä valituksesta.

-

Keskusteltiin seuraavien kokousten ajankohdista, seuraava kunnanhallituksen
kokous on 28.8. ja valtuusto todennäköisesti yrittäjän päivänä 5.9.

-

Keskusteltiin päävesilinjojen kunnosta ja iästä sekä mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.

-

Keskusteltiin Haapajärven vanhustentuki ry:n tilanteesta.

-

Keskusteltiin Haapajärvenkyläntieltä koulukeskuksen alikulkuun suunnitellusta
kevyenliikenteenväylästä.

-

Keskusteltiin nopeusrajoituksen alentamisesta ja hidasteiden rakentamisesta
Pukkilantielle urheilukentän kohdalle.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 178, 179, 180, 185, 186, 188, 189, 190 ja 191

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 181, 182, 183, 184 ja 187

HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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 181, 182, 183, 184 ja 187

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

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

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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