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81 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 81 
18.12.2017  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 13.12.2017 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 13.11.2017. 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 13.11.2017.  
 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-
täminen. 

 
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 13 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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82 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 82 
18.12.2017 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

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

 
 Pertti Vesala ehdotti, että Satu Ritala ja Jorma Tolonen valitaan pöytäkirjan tarkasta-

jiksi. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Ritala ja Jorma Tolonen. 
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83 § SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

Khall § 254 
27.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Suomen Kuntaliiton valtuuston vaalin järjestäminen Evijärven kunnanvaltuustossa. 
 
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla 
vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 
 
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perus-
teella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. 
Evijärven kunnan äänimäärä on 2538. 
 
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 
valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puoluei-
den ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jäl-
keen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ah-
venanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaali-
lautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle esi-
tyslistan oheismateriaalina.  
 
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan 
numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asu-
kasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla 
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslitojen äänimäärät 
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonais-
lukuun tyhjät äänet. 
 
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut 
asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköi-
seen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimit-
taa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
Valt. 83 § 
18.12.2017 Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle esityslistan 

oheismateriaalina. 
 
 Valtuusto toimitti vaalin suljetun lipuin. 
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Päätös: Kunnanvaltuuston suorittaman äänestyksen tulos: 
 Ehdokaslista  Annetut äänet 
 nro 2  0   
 nro 3  0 
 nro 4  3 
 nro 5  1 
 nro 6  1 
 nro 7  0 
 nro 8  1 
 nro 9  9 
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84 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2017 – 30.9.2017 

Khall § 253 
27.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2017 – 
30.9.2017. Raportti toteumaan on esillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion to-
teumaraportin ajalta 1.1.2017 – 30.9.2017. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 84 
18.12.2017 Talousarvion toteumarapotti 1.1.2017 – 30.9.2017 liitteenä. 
  
 Valtuuston puheenjohtaja Juha Alkio ehdotti, että valtuusto merkitsee talouden to-

teumaraportin tiedokseen. 
 

Päätös: Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja talouden to-
teumaraportti merkittiin tiedoksi. 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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85 § VALTUUSTOALOITE/KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISESTA EROAMISEN SEL-
VITTÄMINEN 
 
Khall § 271 
11.12.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Keskustan ja KD:n valtuustoryhmä jätti 13.11.2017 valtuuston kokouksessa valtuus-

toaloitteen Evijärven kunnan eroamisen selvittämisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sesta: ”Kuntayhtymä Kaksineuvoisen viimeaikaisten Evijärven kunnalle epäedullisten 
päätösten ja palvelujen keskittämissuunnitelmien vuoksi Evijärven kunnan tulee sel-
vittää Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta eroamisesta. Kunnanhallituksen tulee valmis-
tella asia niin, että kunnanvaltuusto voi päättää asiasta 31.12.2017 mennessä. Val-
tuustoaloitteen allekirjoitti 12 valtuutettua. 

 
 Kunta on selvitellyt eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja liittyen Kaksineuvoisesta 

eroamiseen ja palveluiden järjestämiseen vaihtoehtoisella tavalla 1.1.2018 alkaen. 
Asiaa linjattiin myös valtuuston iltakoulussa 4.12.2017. 

 
 Valmisteilla olevien maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusten johdosta 

on sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtymässä, uudistusten toteutuessa, tulevien 
maakuntien vastuulle vuoden 2020 alusta lähtien.  

 
 Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tekemällä nyt eropäätöksen Kuntayhtymä Kak-

sineuvoisesta, astuisi päätös voimaan irtisanomisajan jälkeen vuoden 2019 alusta. 
Kunnan olisi näin ollen järjestettävä vuoden 2019 ajaksi sote-palvelut liittymällä jo-
honkin toiseen palvelut järjestävään kuntayhtymään ennen ko. palvelujen järjestämis-
vastuun siirtymistä maakunnalle.  

 
 Kokonaisuus huomioiden ei ole kunnan ja kuntalaisten edun mukaista irtautua kunta-

yhtymä Kaksineuvoisesta tässä vaiheessa vain vuodeksi ennen sote-uudistuksen to-
teutumista ja sote-palvelujen järjestämisvastuun maakunnalle. 

 
 Tehtyjen selvitysten ja iltakoulun linjauksen perusteella ehdotuksena on, että Kaksi-

neuvoinen on lähitulevaisuuden kannalta, sote-uudistuksen toteutumiseen asti varmin 
ratkaisu varmistaa kuntalaisten palveluiden saanti palveluita vaarantamatta. 

 
 Pidemmällä juoksulla, sote-uudistus huomioiden on arvioitava vielä erikseen Evijär-

ven kunnan kannalta parasta tapaa järjestää ja varmistaa SOTE-palvelut Evijärvellä. 
  
 Kaksineuvoisen kanssa on käyty neuvottelua sote-palveluiden kokonaisuudesta sekä 

lääkäripalveluiden säilyttämisestä Evijärvellä. Lääkäriresurssia on yritetty järjestää 
1.1.2018 alkaen Kaksineuvoisen kautta monin eri keinoin tuloksetta. Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen on luvannut järjestää palvelun, jos asiakas ei pysty käyttämään lää-
käripalvelua Kauhavalla. 

 
 Käytyjen neuvotteluiden perusteella Evijärven kunta painottaa, että Kuntayhtymä 

Kaksineuvoisen tulee vastuullisena toimijana turvata järjestämänsä laadukkaat sote-
palvelut tasa-arvoisesti koko Kaksineuvoisen alueella ja myös evijärveläisille.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei asiassa tehtyjen 
selvitysten perusteella, ole aihetta ryhtyä jatkotoimenpiteisiin kuntayhtymä Kaksineu-
voisesta eroamiseksi. 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 85 
18.12.2017 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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86 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUO-
DELLE 2018 SEKÄ TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUO-
SILLE 2018–2020 

Khall § 266 
11.12.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntayhtymä kaksineuvoisen perussopimuksen 14§:n mukaan Kuntayhtymän talou-

den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntakohtaisten ra-
hoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvi-
oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapai-
notettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman val-
mistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perustur-
van järjestämisestä ja rahoitussopimuksesta.   

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaan jä-

senkuntien valtuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän 
talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa 
osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä. 

 
 Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt kuntakohtaisia rahoitussopimuksia ja ta-

lousarvioehdotusta 2018 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2018–2020 kokoukses-
saan 10.10.2017, jonka jälkeen se kävi osakaskuntien kanssa kuntaneuvottelut ja kä-
sitteli uudelleen 16.11.2017 talousarvioehdotusta 2018 ja talous- ja rahoitussuunnitel-
maa vuosille 2018 - 2020 ja ehdottaa jäsenkunnille niiden hyväksymistä. 

 
 Kuntayhtymän toimintakulut ovat 91 943 848 €. Toimintakulut nousevat 663 121 

€ (0,7 %) vuoden 2017 arvioiduista kuluista. Kulujen kattamiseksi toimintatuloja kerä-
tään 10 495 182 euroa. Toimintatulot laskevat 191 611 € (1,8 %) vuoden 2017 talous-
arvioon verrattuna. Loppuosa eli 82 009 854 € katetaan jäsenkunnilta perittävillä pal-
velumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 592 188 € ja tilikauden tulos 
osoittaa ylijäämää 31 000 €.  

 
 Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2018 seuraavaa: 

 
    Muutos% 
 TP2016 ENN2017 TA2018 TA 18 / ENN 

17 
Sosiaalipalvelut  
(pl. perustoimeentulotuki) 

    

Evijärvi 2 174 080 2 056 484 2 179 915 6,0 
Jäsenkunnat yhteensä 17 205 058 16 999 541 18 123 446 6,6 
Ikäihmisten palvelut     
Evijärvi 2 479 398 2 574 633 2 691 935 4,6 
Jäsenkunnat yhteensä 20 334 659 20 867 531 20 661 237 -1,0 
Perusterveydenhuolto     
Evijärvi 1 778 679 1 746 000 1 720 808 -1,4 
Jäsenkunnat yhteensä 14 685 016 13 915 867 14 167 611 1,8 
Erikoissairaanhoito     
Evijärvi - 3 563 000 3 577 875 0,4 
Jäsenkunnat yhteensä 26 128 575 29 563 958 28 990 430 -1,9 
Palveluliikenne     
Evijärvi 16 099 10 662 11 188 4,9 
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Jäsenkunnat yhteensä 97 240 63 971 67 130 4,9 
Kuntaosuudet yhteensä     
Evijärvi 6 448 257 9 950 779 10 181 721 2,3 
Jäsenkunnat yhteensä 78 450 548 81 410 868 82 009 854 0,7 
     
Kuntaosuudet ilman eri-
koissairaanhoitoa 

6 448 257 6 387 779 
 

6 603 846 
 

3,4 

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on käsitellyt ensimmäisen kerran talousarviota yhtymä-

hallituksessa 10.10.2017. Ennen tuolloin hyväksyttyä talousarviota ei pidetty kuntien 
välistä rahoitusneuvottelua perussopimuksen mukaisessa aikataulussa. 

 
 Jäsenkunnat eivät hyväksyneet esitettyjä kuntamaksuosuuksia ja vaativat Kaksineu-

voista etsimään säästöjä. Talousarvion hyväksymisen jälkeen Kaksineuvoinen teki 
myös kuntaneuvottelukierroksen jäsenkunnissa. 

 
 Talousarvioversiossa 10.10.2017 Evijärven maksuosuus ilman erikoissairaanhoidon 

kustannuksia oli 6 766 324 €, kun vuoden 2017 luku on 6 532 156 €. Eroa oli näinol-
len vajaat 235 t€.  

 
 Evijärven kunta kävi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa kuntaneuvottelun 

13.11.2017. Kuntaneuvottelussa Evijärvi vaati Kaksineuvoista tekemään kustannus-
sopeutuksia ja pysymään annetussa rahoitusraamissa, joka oli 0-taso. Kaksineuvoi-
nen löysi sopeutuksia Evijärven maksuosuuteen reilut 160 t€ mutta ei päässyt tavoit-
teena olleeseen 0-tasoon. Näin ollen kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2018 muo-
dostuu ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia 6 603 846 €. 

 
 Kuntayhtymän yhtymähallituksen 16.11.2017 hyväksymä talousarvio on esityslistan 

liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 16.11.2017 tekemän esityk-
sen Evijärven kunnan rahoitussopimuksesta, sekä hyväksyy kuntayhtymän talousar-
vion liitteen mukaisesti. Evijärven kunnan rahoitusosuus yhtymän menoihin on 
10 181 721 euroa vuodelle 2018. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 86 
18.12.2017 Kuntayhtymän yhtymähallituksen 16.11.2017 hyväksymä talousarvio on esityslistan 

liitteenä. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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87 § TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018–2020 HYVÄKSYMI-
NEN 

Khall § 270  
11.12.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on 
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mit-
taiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousar-
vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa 
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pak-
koliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttö-
talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-
tää valtuusto. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on 
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia 
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät. 

 
Sitovaksi valtuustotason tavoitteeksi on asetettu päästä tilikauden 0-tulokseen suun-
nitelmakaudella. Vuosikate on plussalla vuonna 2018 ja tilikauden tuloksen 0-tulos 
saavutetaan viimeistään vuonna 2020.  

 
Talousarvion valmisteluohjeen mukaan: 
  
o Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tuli valmis-

tella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena vuoden 
2018 talousarvio tuli laatia tiukalla raamilla. 

o Talousarvion laadinnassa tavoite oli, että vuoden 2018 tulos ja toimintamenojen 
kasvu ovat tasoa +-0.  

 
Kokonaisuutena Evijärven kunnan talousarvion 2018 vuosikate on ylijäämäinen noin 
10 t€. Poistojen (527 t€) jälkeen tilikauden tulos on - 516.710 €. Vuoden 2018 talous-
arviossa taseeseen kertyneitä ylijäämiä on merkittävästi, lähes 5 M€ talousarvion ali-
jäämäisyydestä huolimatta. Näin ollen vuosille 2019 tai 2020 ei tarvitse suunnitella 
ylijäämäisiä vuosia.  
 
Vuoden 2018 talousarviossa kunnan toimintakulut ovat 18 565 970 €. Tämä on reilut 
6 t€ (-0,3 %) tätä vuotta vähemmän. Toimintakulujen osalta päästiin siis valmisteluta-
voitteeseen.  
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Toimintatuotot ovat yhteensä 1 651 880 €, joka on noin 100 t€ (-5,2 %) vuoden 2017 
talousarviota pienempi. Verotuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2018 noin 500 t€ 
vuotta 2017 vähemmän 8 100 000 € (-6,2 %). Valtionosuuksia on arvioitu saatavan 
reilut 200 t€ viime vuotta enemmän 8 383 020 (+4,0 %). Sijoitustuottoja on suunnitel-
mana kotiuttaa reilut 440 t€ euroa vuonna 2018, joka on noin 150 t€ tätä vuotta 
enemmän. Kokonaisuutena kunnan tulot tippuvat reilut 100 t€ (-0,62 %) johtuen vero-
tulojen isosta laskusta. 
 
Vuosikate on ylijäämäinen mutta tilikauden tulos painuu alijäämäiseksi ja siltä osin ei 
valmistelussa pysytty talousarvion valmisteluohjeen kovassa tavoitteessa päästä 
myös tuloksen osalta 0-tasoon. 
 
Tuleva vuosi on valmisteltu hallitusti alijäämäiseksi vuonna 2018. Tulevina suunnitel-
mavuosina tulee kuitenkin tehdä tarvittavia toimia tulojen lisäämiseksi sekä menojen 
kasvun hidastamiseksi ja vähentämiseksi, että talouden tasapaino suunnitelmavuo-
sina varmistetaan.  
 
Valtuuston marraskuussa päättämässä vuosien 2018–2020 investointiohjelman me-
not ovat yhteensä 1,45 M€. 
 
Investointiohjelman valmistelussa on huomioitu tämän vuoden keskeneräiset tai vielä 
toteutumattomat hankkeet. Niille hankkeille, joiden oletetaan toteutuvan tulevana 
vuonna, on varattu määräraha tulevien vuosien investointiohjelmaan.   
 
Talousarvio 2018 on käsitelty YT-elimessä 7.12.2017. 
 
Pykälän liite talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020 jaetaan sähköpostilla.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 
2018–2020. 
 
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo esitti talousarvion käyttötalousosan toiminta-
kuluihin kohtaan sivistyslautakunta, perusopetuksen alle seuraavaa lisäystä: Moduuli-
koulun vuokraukseen/liisaukseen varataan vuoden 2018 talousarvioon 50 000 € sekä 
vuoden 2019 taloussuunnitelmaan 85 000 €, samoin vuoden 2020 taloussuunnitel-
maan 85 000 €. Moduulikoulu tulee sijaitsemaan Lahdenkylässä. Jorma Tolonen kan-
natti esitystä. 
 
Jari Anttikoski kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Huhmarsalon eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kul-
talahti, Alina Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 2 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma To-
lonen).  
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen sivistyslautakunnan perusopetuksen 
osalta. (Toimitettu kirjallisesti, liitteenä) 
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Mikko Saarijärvi poistui klo 20.14 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 
2020.  

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

 
Valt § 87 
18.12.2017 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018–2020 liitteenä.  
 
 Matti Holm saapui klo 16.20 
 
 Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski esitti käyttötalousoan toimintakulut, sivis-

tyslautakunta, perusopetus kohtaan: Moduulikoulun vuokraamiseen/liisaamiseen va-
rataan vuoden 2018 talousarvioon 50 000 euroa sekä vuoden 2019 taloussuunnitel-
maan 85 000 euroa, samoin vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 85 000 euroa. Mo-
duulikoulu tulee sijaitsemaan Lahdenkylässä. Jorma Tolonen kannatti ehdotusta.  

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
hallituksen esitystä äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken ehdotusta 
äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, 
Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi ja Juha Alkio) ja 7 EI-ääntä 
(Rita Haapasaari, Matti Holm, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas, Jorma Tolo-
nen, Anssi Saari ja Janne Mikkola) ja 1 TYHJÄ-ääni (Pertti Vesala).  

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 
2019 – 2020 hallituksen esityksen mukaisesti. 
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88 § MAANVAIHTO EVIJÄRVEN KUNNAN JA YKSITYISEN MAANOMISTAJAN VÄ-
LILLÄ 

Khall § 258 
27.11.2017 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Pirkko Mustäjärvi omistaa Evijärven keskustassa kiinteistön Virvola 52-401-7-68 
pinta-alaltaan 4715 m². Kiinteistöllä on asuinkäytössä oleva rakennus, mutta suurelta 
osin kiinteistö on rakentamatonta maa-aluetta. Mustajärven kanssa on keskusteltu 
rakentamattoman ~3 100 m²:n määräalan ostamisesta kyseisestä kiinteistöstä Vir-
vola. Mustajärvi on valmis myymään kyseisen alueen hintaan 15 000 €. 

 
 Keskustelussa Mustajärvi on ilmoittanut kesän aikana haluavansa ostaa kunnalta Ah-

venniemen kaava-alueelta korttelin 260 tontin numero 3. Kyseinen tontti on valtuus-
ton päätöksellä hinnaltaan 6 606 €, hinta sisältää tontilla sijaitsevan puuston.  
 
Mikäli kunta vaihtaisi Ahvenniemen kaava-alueelta korttelin 260 tontin numero 3 Mus-
tajärven omistaman kiinteistön Virvola 52-401-7-68 n. 3100 m²:n rakentumattomaan 
määräalaan, tulisi kunnan maksaa välirahaa Mustajärvelle 5 000 €. 

 
 Mustajärven omistamalla maa-alueella ei ole puustoa. Alueen halkoo lisäksi viemäri-

laitoksen jätevesiviemäri. Kyseinen alue on asemakaavoitettu rivitaloalueeksi. 
 
 Mustajärven omistama maa-alue sijaitsee aivan kunnan keskustassa. Kyseisen maa-

alueen jatkokäytöstä on ollut joitain suunnitelmia, jonka vuoksi alueen kaavoitus täy-
tyisi kuitenkin uusia. 

 
 Mustajärvi on esittänyt ostohalunsa Ahvenniemen tonttiin jo kesällä kunnan tontti-

kampanjan aikana. Asian valmistelun vuoksi kaupanteko on kuitenkin siirtynyt nykyi-
seen ajankohtaan ja tonttikampanjan etu tulisi huomioida Mustajärven ostamassa Ah-
venniemen tonttikaupassa.  

 
Evijärven kunnan kiinteistötoimikunta on kokouksessaan 20.11.2017 käsitellyt maan-
vaihtoa Pirkko Mustajärven kanssa. Kiinteistötoimikunta katsoo, että Mustajärven 
omistama määräala kiinteistöstä Virvola Rno 52-401-7-68 on sijainniltaan sellainen, 
että olisi kunnan edun mukaista saada se kunnan omistukseen.  
 
Kiinteistötoimikunnan keskusteluissa katsottiin, että määräalojen vaihtohinta voisi olla 
ehdotuksen mukainen 5 000 € ja tonttikampanjan etuna ilmainen vesijohtoliittymä tu-
lisi huomioida kauppaan kuuluvana. 
 
Vaihtokirjapohja karttaotteineen toimitetaan oheismateriaalina erikseen sähköpostilla. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta 

vaihtaa määräalueita Pirkko Mustajärven kanssa seuraavasti: 
 
Evijärven kunta antaa vaihtokaupassa Pirkko Mustajärvelle Ahvenniemen kaava-alu-
eelta korttelin 260 tontin no 3.  
 
Pirkko Mustajärvi antaa vaihtokaupassa Evijärven kunnalle ~ 3100 m²:n määräalan 
kiinteistöstä Virvola, Rno 52-401-7-68. 
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Vaihtokaupassa Evijärven kunta maksaa Pirkko Mustajärvelle 5 000 € välirahaa ja 
kauppaan kuuluu tonttikampanjan mukainen ilmainen vesijohtoliittymä Ahvenniemen 
tontille. 

 
 Marita Huhmarsalo poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt. § 88 
18.12.2017 Valtuustolle toimitetaan oheismateriaalina vaihtokirjapohja liitteineen.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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89 § POISTOSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 

Khall § 273 
11.12.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 22.11.2016 

uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. 
Yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 15.11.2011 antaman vastaavan 
yleisohjeen. Uutta tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2017 
alkaen. 

 
 Yleisohjeen liitteessä 1 on esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja –me-

netelmistä. Poistoajat ovat ohjeellisia kuntien käyttöomaisuudelle. Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän 
poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistoaikaan voi 
vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoaika valitaan normaalisti lyhem-
mäksi kuin on aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. 

 
 Evijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 §:ssä 77 Poistosuunnitel-

man tarkistaminen hyväksynyt muutokset suunnitelmaan. Poistosuunnitelmassa on 
Aineettomissa hyödykkeissä olevien Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta osake- 
ja vuokrahuoneistojenperusparannusmenojen poistoaika 24 kk (2 vuotta). Työ- ja 
elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kysei-
nen poistoaika tulisi olla 5-10 vuotta.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Työ- ja 
elinkeinoministeriön Kirjapitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti Poisto-
suunnitelman kohtaan osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot poisto-
ajaksi 5 vuotta.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 89 
18.12.2017  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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90 § MUUT ASIAT 

Valt § 90 
18.12.2017 

1. Jarkko Pahkakangas luki valtuustoaloitteen uuden hyötykäyttöaseman sijain-
nista. Hyötykäyttöaseman rakentamiseksi Pukkilantien sijasta sellaiselle alu-
eelle joka ei vaadi kalliita maanvaihtoja. Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös 
Markus Kattilakoski, Jorma Tolonen, Janne Mikkola ja Anssi Saari. Valtuusto-
aloite liitteenä.   

2. Pertti Vesalan kiitospuhe valtuustovuoden päätteeksi. 
3. Kunnanjohtaja pyysi valtuutettuja kokouksen jälkeen äänestämään kunnan 

juhlavuoden valokuvauskilpailussa, kutsui valtuutetut jouluruokailuun kokouk-
sen jälkeen ja kiitti valtuustoa omasta ja johtoryhmän puolesta. 

4. Valtuuston puheenjohtajan valtuustovuoden päätös- / kiitospuhe. 
 

Päätös: Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 81, 82, 84, 90 
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 83, 85 - 89 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät     Valitusaika  30 päivää 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

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

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla  
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
 




