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111 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 111 
5.6.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
112 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 112 
5.6.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  

 

113 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 113 
5.6.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ilmari Sulkakoski ja Jari Anttikoski. 
  
 Ilmari Sulkakoski ilmoitti olevansa esteellinen muutamissa pykälissä. 
 
 Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Anttikoski ja Jukka Kuusela. 
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114 § MAA-AINESTAKSAN TARKISTAMINEN 

Tekla  
30.5.2017  Evijärven kunnan voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty kunnanvaltuustossa  

15.5.2007. Taksa tulee tarkistaa säännöllisen väliajoin huomioiden kustannusten 
nousu. Lisäksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien yhteiskäsitte-
ly tuli voimaan 1.7.2016 (YSL 423/20165). Ympäristönsuojelulain 205 § mukaisesti 
ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisten maa-aineslupaa ja ympäristölupaa koske-
vien yhteislupien lupahakemusten käsittelystä ja valvonnasta kunnalle perittävistä 
maksuista säädetään maa-aineslain 23 §:ssä. 
 
Maa-aineslain 23 § 3 mom. todetaan, että kun maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun lu-
pa-asian (yhteislupa) ratkaisee ympäristönsuojeluviranomainen, lupahakemuksen 
tarkastamisesta ja yhteisen luvan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimiseen 
sovelletaan, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön 
valvonnasta kunnille suoritettavasta maksusta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 145 § todetaan mm., että luvan hakijan tai toimenpiteen 
suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista vi-
ranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksy-
mässä taksassa. 
 
Taksan maksuja on korotettu huomioiden mm. kulunut aika viimeisestä tarkistuksesta 
2007. Lisäksi taksan muutoksissa on huomioitu lähikuntien taksojen hintatasoa.  
 
Maa-ainestaksaan tulee lisätä maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyn maksu. 
Yhteisluvan maksun määrittelyssä on huomioitu kuntaliiton antama ohjeistus maksun 
määräytymisestä.  Yhteislupien käsittelyssä voidaan huomioida yhteisluvan vaatima 
työmäärä sekä kahden lain mukaisten lupien käsittelystä aiheutuva, että yhteisluvan 
käsittelyn myötä helpottuva käsittely. 
 
Maa-ainestaksa pykälän liitteenä 1. 
 
 
Ympäristösihteerin ehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan maa-
ainestaksaehdotuksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, 044-3699 446 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 
Khall § 114 
5.6.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan maa- 
 ainestaksaehdotuksen. 
  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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115 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA  

Khall § 115  
5.6.2017 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 on valmisteltu loppuvuodeksi 2016 ja vuodeksi 2017 
toimenpideohjelma (TPO). Tämä toimenpideohjelma on hyväksytty kunnanhallituk-
sessa 10.10.2016 (§ 126).  
 
Strategiavalmistelun ja toimenpideohjelmasta päättämisen yhteydessä linjattiin, että 
Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan aktiivisesti. Toimenpideohjelmassa 
tehtävistä selvityksistä seuraa jatkossa toteutettavia toimenpiteitä. Tuleville vuosille 
valmistellaan uusi toimenpideohjelma, jossa huomioidaan jo tehdyt ja uudet toimenpi-
teet.  

 
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut, 
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin. Toimenpide-
ohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoite ja vastuutaho näille 
toimille. Toimenpideohjelmassa on paljon asioita ja asiakokonaisuuksia, joilla strate-
gian linjauksia toteutetaan käytännössä. Toimenpideohjelmassa on kaikkiaan 44 koh-
taa, joissa useissa on monia alakohtia. Toimenpideohjelmaa on toteutettu nyt reilut 
puoli vuotta. Monet toimenpideohjelmaan kirjatut asiat ovat edenneet ja etenemässä 
suotuisasti tavoiteltuun suuntaan. 

 
Uudelle hallitukselle tulee kesän jälkeen päätettäväksi kuntastrategian ohjausryhmän 
perustaminen. Ryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida strategian toteutumista sekä 
valmistella tulevien vuosien toimenpideohjelmia. Syksyn aikana käydään uuden halli-
tuksen ja valtuuston kanssa läpi kuntastrategian sisältöä ja samalla voidaan linjata 
onko strategian linjauksiin tarpeen tehdä päivityksiä.  
 
Pykälän oheismateriaalina on toimenpideohjelman toteuma 31.5.2017 asti.  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toimenpideohjelman toteutuk-
sen tiedokseen.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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116 § AISAPARIN STRATEGIAN MUUTTAMINEN JA LISÄKEHYKSEN HAKU VUO-
SILLE 2018–2020 

Khall § 116  
5.6.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Maa- ja metsätalousministeriö on 29.3.2017 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut 
Leader-ryhmille mahdollisuudesta sekä paikallisen strategian muuttamiseen 
että lisäkehyksen hakemiseen. 
 
Kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 Aisaparin Merkki Päällä -strategian 
keskeiset teemat ovat: 
 

 alueen vetovoimaisuus; yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun 
moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys 

 paikallisten yhteisöjen ja indentiteettien vahvistaminen 

 luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön 
toteuttajana 
 
Aisaparin hallitus katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta tehdä paikalliseen strate-
giaan muutoksia, mutta lisärahoituksen saaminen kiinnostaa, sillä tekemistä riittää ei-
kä hankehakemuksista ole ollut puutetta.  
 
Evijärven osalta, pelkästään Evijärveä koskevista hankkeista on rahoituspäätöksen 
saanut kuluvalla hankekaudella vuoden 2016 loppuun mennessä 5 hanketta, joista 1 
yritystuki, 2 kehittämishanketta ja 2 yleishyödyllistä investointia. Lisäksi Evijärvi on 
mukana useissa kehittämishankkeissa, jotka koskettavat useampaa kuntaa. Evijärvel-
lä on positiivinen kehittämisen vire ja tehtyjen päätösten lisäksi on vireillä useita 
hankkeita jotka tulevat saamaan päätöksen kuluvan vuoden aikana.  
 
Lisäkehyksen saaminen edellyttää EU- ja valtio-osuutta vastaavan kuntarahaosuu-
den saamista alueen kunnilta ja kaupungeilta. Evijärven osalta lisäkehys tarkoittaa v. 
2016 lopun asukasluvun mukaan lisäkuntarahaa seuraavasti: 9.870 € v. 2018, 2.865 
€ v. 2019 ja 15.270 € v. 2020. Tämä toteutuu, mikäli anottavat määrät saadaan 
täysimääräisenä. Jos määrä lopullisessa päätöksessä on anottua pienempi, 
pienenee kuntarahan tarve vastaavasti. 
 
Aisapari toivoo asian käsittelyä mahdollisimman pian, jotta se voi valmistella lisäke-
hyshakemuksen Maa- ja metsätalousministeriölle hyvissä ajoin ennen määräaikaa 
6.9.2017. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus hyväksyy Aisaparin lisäkehyksen hakemisen ja sitoutuu Evijärven 
osalta siitä tuleviin lisäkustannuksiin. 
 
Päätös annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle ja lisäkustannuksia koskevat määrära-
hat esitetään valtuustolle ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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117 § HYÖTYKÄYTTÖASEMAN UUDELLEENRAKENTAMINEN  
 
Tekla 37§ 
27.4.2017  Evijärven hyötykäyttöasema sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella kiinteistöllä Poh-

jantie 1 52–401–2-330. Teollisuusalueen keskellä kulkee Kärritie, jonka varrella hyö-
tykäyttöasema sijaitsee. Kärritiellä hyötykäyttöasemalle pääsyä jonottavat henkilöau-
tot peräkärryineen aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-autoliikenteelle, jotka ovat 
tuomassa tai hakemassa raaka-aineita tai valmiita tuotteita alueen yrityksiltä. 

 
Nykyisen hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollista aseman muuttamista toimivam-
maksi.  
 
Hyötykäyttöaseman siirtämisestä toisaalle on keskusteltu jo pitkään, joten vuoden 
2017 talousarvion investointiosaan on varattu rahaa hyötykäyttöaseman siirtämiseksi. 
 
Nykyisen hyötykäyttöaseman rakenteita ei voi käyttää uudelleen kuin pieneltä osin, 
joten oikeampi termi olisi keskustella hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta.  
 
Uudelleenrakentamalla hyötykäyttöasema toisaalle, vapautuisi nykyinen maa-alue jo-
honkin muuhun teollisuutta- ja yritystoimintaa palvelevaan käyttöön. 
 
Mahdollisia uusia paikkoja hyötykäyttöasemalle on kartoitettu eri puolilta kirkonkylää 
ja sen lähialuetta. Vaihtoehtoisia paikkoja on selvityksissä ollut muutamia mm. Desti-
an omistama louhosalue kalliokankaan läheisyydessä, kalliokankaan vanha kaato-
paikka-alue sekä nykyiseltä teollisuusalueelta jokin toinen paikka.  
 
Sopivin uusista vaihtoehdoista olisi kunnan jo omistamalla maa-alueella Pukkilantien 
varressa, pururadan parkkialueesta nuorisoseuran suuntaan. Kiinteistö on nimeltään 
Timberbacka N:o 52-401-7-351. Kyseinen alue on aikoinaan toiminut Evijärven ener-
gialaitoksen varastoalueena, mutta nykyisellään alue on pusikoitunut ja lähes um-
peen kasvanut.  
 
Hyötykäyttöasema voitaisiin rakentaa Pukkilantien suuntaisesti ja mahdollisimman 
lähelle tietä, huomioiden tienpitäjän, eli ely-keskuksen vaatimukset asiassa. Hyöty-
käyttöaseman uudesta paikasta on keskusteltu myös ekoroskin kenttäesimies Mats 
Koivusalon kanssa. Koivusalon näkemyksen mukaan esitetty paikka Pukkilantien var-
rella sopisi hyvin hyötykäyttöaseman uudeksi paikaksi. 
 
Liikennöinti alueelle tapahtuisi mahdollisesti pururadan parkkialueen kautta, jolloin 
uutta liittymää alueelle ei tarvitsisi anoa. Lisäksi pururadan parkkialue toimisi odotus-
alueena, mikäli samanaikaisia käyttäjiä hyötykäyttöasemalla olisikin useampia. 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenipitoista maata, joten lähtökohtaisesti se soveltuu 
rakentamiseen hyvin. 
 

 Kyseinen alue on kokonaisasemakaavassa asuin- ja pientalokorttelin n:o 403 etelä-
puolella ja alue on kaavoitettu VR, eli virkistys- ja ulkoilualueeksi. Pukkilantien vas-
takkainen puoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi. 

 
 Mikäli hyötykäyttöasema siirto toteutettaisiin, täytyisi alueen kaavoitus muuttaa hyö-

tykäyttöaseman toimintaan sopivaksi.  
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 Liitteessä 3 on kaavaote, kiinteistörekisteriote sekä ilmakuva, jossa näkyy kiinteistö-
jen rajat. Jokaiseen liitteen kuvaan on hahmoteltu uusi hyötykäyttöaseman paikka. 

 
Talousarvion investointiosaan varatun määrärahan suuruuden perusteella päätösval-
ta investoinnista kuuluu lähtökohtaisesti kunnanhallitukselle. Lisäksi voimassaolevan 
hallintosäännön mukaan kaavoituksesta vastaa kunnanhallitus. 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uu-
delleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta 
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seu-
raavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi.  
 

2. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tar-
jouksia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

3. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
4. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 
 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
 

Khall § 92 
2.5.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Hyötykäyttöasema uudelleenrakennetaan Pukkilantien 

varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta nuorisoseuran suuntaan. Kunnan-
hallitus: 

 
1. hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman uudelleenraken-

nuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen siten, että korttelin 
403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyötykäyttöasemaa pal-
velevaksi alueeksi,  
 

2. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouksia ja päättä-
mään kaavoitustyön tilaamisesta, 
 

3. käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja valtuuttaa teknisen 
toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen edellä 
tässä pykälässä esitettyyn paikkaan ja  
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4. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöaseman rakentami-

sesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaavoituksen sal-
liessa on mahdollista. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti asian pöydälle jättämistä. Terhi Kultalahti ja Pertti 
Vesala kannattivat ehdotusta. Kukaan ei vastustanut ehdotusta. 

 
Päätös: Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 

 
Tekla  
30.5.2017  Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisessa Pukkilantien varteen on tuotu esille 

seikkoja, joiden vuoksi asiaan on tehty lisäselvityksiä.  
 
 Kyseisellä paikalla Pukkilantien varressa on aikoinaan varastoitu sähköpylväitä. Kyl-

lästetyistä sähköpylväistä on mahdollisesti liuennut maaperään haitallisia aineita. Jos 
maaperässä todetaan liiallinen määrä haitallisia aineita, on mahdollista, että alueelta 
poistettavan maa-aines joudutaan kuljettamaan laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa 
pilaantuneita maa-aineksia. Tästä voi aiheutua kunnalle merkittäviä lisäkustannuksia. 

 
 Asiasta on oltu yhteydessä ELY-keskuksen ympäristövahinkojen asiantuntija Ilkka 

Närheen. Närhen mukaan sähköpylväiden varastointi itsessään ei suoraan aiheuta 
maaperän tutkimistarvetta, mikäli kyseisen alueen maaperää ai millään lailla muokata 
tai oteta merkittävään käyttöön. 

 
 Muutoin alueelta on otettava maaperänäytteet, josta saatujen tulosten perusteella 

määritetään maaperän pilaantuneisuus ja maanvaihdon tarpeellisuus. 
  
 Teknisen lautakunnan 27.4.2017 tekemän päätöksen jälkeen on herännyt voimakkai-

takin keskusteluja hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisesta Pukkilantien varteen 
pururadan läheisyyteen. Keskusteluissa on tullut esiin mm. epäilyjä hyötykäyttöase-
man soveltuvuudesta virkistysalueen välittömään läheisyyteen, sekä Pukkilantien riit-
tämättömästä leveydestä. 

  
 Hyötykäyttöasemalla varastoidaan pääosin kierrätys- tai polttokelpoista tavaraa, ei 

mätänevää jätettä. Näin ollen hyötykäyttöaseman ei aiheuta kaatopaikoille tyypillisiä 
hajuhaittoja. Mikäli hyötykäyttöasema rakennettaisiin pururadan läheisyyteen, ei se 
tulisi aiheuttamaan muutostarpeita tai käyttörajoitteita pururadan käytölle. Etuina olisi 
kuitenkin jo valmiina oleva liittymä ja mahdollisuus käyttää pururadan paikoitusaluetta 
mahdollisena odotusalueena. 

 
 Pukkilantien varrelle on kaavoitettu omakotitalotontteja, joista lähimpänä pururataa 

oleville kahdelle okt tontille on huomioitu tieliittymä Pukkilantieltä. Mikäli tämä liittymä 
voitaisiin rakentaa teollisuusliittymänä, voisi hyötykäyttöasemalta poistua tätä toista 
liittymää käyttäen. Tämä osaltaan vähentäisi pururadan paikoitusalueen käyttöä hyö-
tykäyttöaseman tarpeisiin. 

 
 Kunnanhallituksen 2.5.2017 asiasta käymän keskustelun jälkeen on selvitetty lisää 

muita mahdollisia paikkoja hyötykäyttöaseman uudelleen rakennuspaikaksi. Selvityk-
sessä on ollut pääosin kunnan jo omistamat maa-alueet. Pukkilantien varren lisäksi 
yksi vaihtoehto on ollut kiinteistö, jolla sijaitsee vanhan kaatopaikka. Hyötykäyttö-
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asemaa ei kuitenkaan voi rakentaa samaan kohtaan vanhan kaatopaikan kanssa, 
vaan vanhasta kaatopaikasta ajettaisiin ohitse kohti heinämaata.  

 
Alun perin mietittäessä hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamispaikkaa on pyritty 
siihen, että hyötykäyttöaseman etäisyys ei saisi olla liian kaukana keskustan aluees-
ta. Vanhan kaatopaikan takana olevan paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 risteyk-
sestä on n. 3,5 km. Tähän kohteeseen rakennettaessa mahdollisia lisäkustannuksia 
voi syntyä Heinämaantien leventämisestä n. 350 metrin matkalta.  
 
Yksi vaihtoehdoista on ollut vanhan Kauhavantien varrella oleva kunnan omistama 
kiinteistö. Kyseiselle kiinteistölle ajettaisiin siis vanhaa, päällystettyä Kauhavantietä 
pitkin. Paikan etäisyys kantateiden 63 ja 68 risteyksestä on n. 4,7 km. Alueella esiin-
tyy maanpinnalla olevaa kalliota, joten ilman tarkempia tutkimuksia on mahdollista, 
että alueella täytyisi suorittaa kallionlouhintaa perusmaan tasaamiseksi. 
 
Yksi keskusteluissa olleista uusista hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuspaikoista 
on jo kertaalleen selvitetty alue. Kyseinen alue on kiinteistö Ampumarata 52-401-1-
321, josta nykyinen omistaja käy kauppaa uuden ostajan kanssa. Mikäli kunta käyt-
täisi etuosto-oikeutta, olisi hyötykäyttöaseman uudelleen rakentaminen kyseiselle 
kiinteistölle mahdollista.   

 
Vaihtoehtoisista paikoista on käyty keskustelua myös Ab Ekorosk Oy:n henkilöstön 
kanssa. Ab Ekorosk Oy:n edustajat kävivät tutustumassa jokaiseen tässä edellä mai-
nittuun vaihtoehtoiseen paikkaan tiistaina 23.5.2017.  
 
Ab Ekorosk Oy:n antaman ja 26.5.2017 päivätyn kirjallisen lausunnon mukaan uusi 
hyötykäyttöasema tulisi rakentaa Pukkilantien varteen kiinteistölle Timberbacka N:o 
52-401-7-351. Perusteluina kyseiselle sijaintipaikalle Ab Ekorosk Oy esittää sen kes-
keistä sijaintia asutukseen ja kunnan keskustaan nähden. Lisäksi Ab Ekorosk Oy kat-
soo, että asema tulisi liittää vesijohtoverkostoon, sekä sähkönjakeluverkkoon. Pukki-
lantien varressa kulkee vesijohtoverkosto, joten rakentamiskustannukset tältä osin 
olisivat varsin kohtuulliset. Lausunnossaan Ab Ekorosk Oy pitää kuitenkin pienenä 
huolenaiheena Pukkilantien heikkoa kuntoa suunnitellun hyötykäyttöaseman kohdal-
la. Kyseinen Pukkilantie kuuluu ely-keskuksen hallinnoimiin teihin. 
 
Mikäli hyötykäyttöasema uudelleenrakennettaisiin Pukkilantien varteen kyseiselle 
kiinteistölle Timberbacka N:o 52-401-7-351, tulisi Ab Ekorosk Oy:n mielestä hyöty-
käyttöaseman sisään- ja ulosajo tapahtua eri päädyistä.  
 
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle hyötykäyttöaseman uu-
delleenrakentamista Pukkilantien varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta 
nuorisoseuran suuntaan. Edellä mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seu-
raavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. Kyseessä olevalle alueelle tehdään maaperätutkimus, jonka perusteella mahdolli-

set maanvaihdon kustannukset tarkentuvat. 
 
2. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muute-
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taan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. 
Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
 

3. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tar-
jouksia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

4. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
5. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 117 
5.6.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Hyötykäyttöasema uudelleenrakennetaan Pukkilantien 

varteen kirkonkylän pururadan paikoitusalueesta nuorisoseuran suuntaan. Edellä 
mainitun vuoksi tekninen lautakunta ehdottaa seuraavaa kunnanhallitukselle:  
 
1. Ensimmäisenä toimenpiteenä teetetään maaperätutkimus kyseessä olevalle alu-

eelle, jonka perusteella mahdolliset maanvaihdon kustannukset tarkentuvat.  
 
2. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttöasemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muute-
taan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. 
Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 
 

3. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tar-
jouksia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 
 

4. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

 
5. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-

man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 

 
6. Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisessa huomioidaan Pukkilantien kunto. 

ELY-keskuksen suunnitelmissa on tien perusparannus ja uudelleenpäällystys jo 
tulevana kesänä.  

  
 Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotus raukesi kannatta-
 mattomana. 
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 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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118 § YRITYS- JA VASTAANOTTOHALLI 

Khall § 118 
5.6.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Loppusyksyn 2016 ja kevään 2017 aikana Evijärven kunta on toiminut aktiivisena ta-
hona ja selvittänyt mahdollisen yritys- ja vastaanottohallin perustamista Evijärvelle. 
Hallista on käyty keskustelua monilla eri foorumeilla. Yritys- ja vastaanottohalliasiaa 
lähdettiin selvittelemään valtuutettujen ja Evijärven elinkeinotyöryhmän esityksestä. 
Halli on käydyissä keskusteluissa nähty erittäin hyväksi keinoksi ja tarpeelliseksi 
asiaksi kunnan kehitykselle, elinvoimalle sekä elinkeinoille ja yrittäjyydelle. 
 
Hallista pyritään saamaan mahdollisimman kustannustehokas kokonaisratkaisu. Hal-
lista tehdään parhaillaan kustannuslaskelmia. Muotona yritys- ja vastaanottohallille on 
keskusteluissa ollut keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jolloin tiloja voi vuokrata, hank-
kia tai myydä joustavasti. Kunta on lähdössä halliin vähemmistöosakkaana, joka jous-
tavoittaa hallin toteutusta. Kustannuslaskelmien valmistumisen jälkeen tehdään halli-
yhtiöön sitoutuvien kesken esisopimukset. Yritys- ja vastaanottohalliasiasta tiedote-
taan laajemmin, kun nämä esisopimukset on tehty. 
 
Hankkeen lopullinen toteutus riippuu halliin sitoutuvista toimijoista. Viimeisimmissä 
neuvotteluissa halliin on kunnan vastaanottotilan lisäksi ollut kiinnostuneita tulijoita 
jopa neljä eri yritystä. Hallista on tehty alustavat piirustukset. Halliin tulee kunnan vas-
taanottotilaa noin 250 m2. Paikaksi hallille on tarkentunut Pukkilantien varsi.  

 
Valtuusto on varannut kuluvan vuoden talousarviossa yritys- ja vastaanottohalliin 
500.000 euron määräraha talousarvioon. Valtuusto siirsi tästä määrärahasta 240.000 
euroa entisen palolaitoksen ostoon. Jäljellejäävä määräraha 260.000 euroa riittää hy-
vin kunnalle suunnitteilla olevaan vastaanottotilaan yritys- ja vastaanottohallista. 
Yritys- ja vastaanottohalli on kirjattu Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi kuntastrate-
giaan strategisen painopistealueen/päätavoitteen elinkeinot ja elinvoima: kilpailukyi-
nen ja vetovoimainen toimintaympäristö alle. Halli on kirjattu myös kuntastrategian 
toimenpideohjelmaan vuodelle 2017.  

 
Kokonaisuudessa jossa kunta hankkii vanhan palolaitoksen sekä on mukana yritys- ja 
vastaanottohallissa vähemmistöosakkaana, on kunnan kannalta kustannustehokas ja 
kokonaisedullinen ratkaisu. Sillä luodaan suotuisia edellytyksiä kunnan sekä usean 
yrityksen toiminnalle Evijärvellä. Kunnan tekninen varikko saa hyvät tilat vanhalta pa-
loasemalta. Usea yritys saa toimintaansa hyvät ja toimivat tilat sekä nykyistä parem-
mat toimintaedellytykset. Tilat mahdollistavat nykyistä suuremman toiminnan ja siitä 
voi seurata lisätyövoiman tarve.   
Kokonaisuus tukee vahvasti myös kuntastrategian toimenpideohjelman toteutusta. Se 
mahdollistaa tielaitoksen varikon alueen jalostamisen asunto- tai yrityskäyttöön. Sa-
malla Evijärvelle saadaan elinkeinotoimintaa tukeva vastaanottotila. Samassa yhtey-
dessä kunta voi toteuttaa kuntastrategian linjauksia ja elinkeinopolitiikkaa erityisesti 
luomalla yrittäjille toimintaedellytyksiä ja rakentamalla kuntaan elinvoimaa. 

Kunnanjohtajan ehdotus:  

1. Yritys- ja vastaanottohallin suunnittelua jatketaan siihen sitoutuvien tahojen 

kesken. 
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2. Kunta on osakkaana yritys- ja vastaanottohalliksi perustettavassa keskinäi-

sessä kiinteistöosakeyhtiössä.   

3. Kunta varaa yritys- ja vastaanottohallista vastaanottotilalle alustavasti noin 

250 m2. 

 Markus Kattilakoski esitti, että hallitus esittää että valtuusto peruuttaa entisen palo-

 aseman oston ja siirtää siitä vapautuvat 240 000 euroa kunnanvaltuuston alkuperäi-

 sen päätöksen mukaisen hallin rakentamiseen Vattuahon teollisuusalueelle. Esitys 

 raukesi kannattamattomana. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävän mielipiteen. 
 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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119 § KIINTEISTÖKAUPPA AP RENGASTARVIKE OY:LLE JA KIINTEISTÖOSAKE-
YHTIÖN PERUSTAMINEN  

Khall § 119  
5.6.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kunnanvaltuusto on 29.5.2017 (§ 28) päättänyt, että kunta hankkii entisen 
palolaitoksen. Ostopäätöksen taustana ja perusteena on ollut, että vanhan palolaitok-
sen tiloihin tulisi kunnan teknisen toimen tilojen lisäksi yksityinen yritys (AP Rengas-
tarvike Oy) sekä Työpaja Kieppis.  
 
Ari Sulkakosken (AP Rengastarvike Oy) kanssa on tehty esisopimus, että kunta myy 
toimitilan yritykselle ja sovittu samalla tilanjaosta sekä muista kaupan ehdoista. AP 
Rengastarvike Oy:lle tulee lämpimästä hallista 365,3 m2 (57,28 %) ja kylmähallista 
220 m2 (36,18 %), yhteensä 585,3 m2. Kunnalle jää lämpimästä hallista 269 m2 
(42,72 %) ja kylmähallista 388 m2 (63,82 %), yhteensä 657 m2. Esisopimus velvoit-
taa kaupan osapuolia vasta kun sekä entisen palolaitoksen osto ja myynti saavat 
lainvoiman. AP Rengastarvike Oy:n kanssa esisopimus on voimassa 30.8.2017 asti.  
 
Kiinteistölle on tehty kaksi hinta-arviota. Ensimmäinen arvio (LKV vaisto/ Veikko Kus-
tula) perustuu kauppa-arvomenetelmään eli toteutuneisiin kauppoihin lähialueella se-
kä kustannusarvomenetelmään. Kustannusarvomenetelmässä on huomioitu tontilla 
olevat kaksi rakennusta että tontin arvo. Arvioijan mukaan kohteen hinta on noin 
250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Tämän arvion mukaan tontin arvo on 
noin 30.000 euroa (12 %) ja rakennusten arvo on yhteensä noin 220.000 euroa. 
Lämpimän hallin arvo on noin 180.000 euroa (72 %) ja kylmän varastorakennuksen 
arvo on noin 40.000 euroa (16 %). Arvioijan mukaan toimistotila on arvokkaampaa 
kuin hallitila. Arvioija arvioi että kunnalle ja AP Rengaspalvelu Oy:lle tulevien tilojen 
arvojen suhteeksi 50/50. Pankin esittämän näkökulman mukaan hallin hinta tulisi ja-
kaa osapuolten kesken puoliksi. Arvion 1 mukaiset suoraan m2-osuuksien suhteessa 
jaetut osuudet ovat kunta 112.015,05 € ja AP Rengastarvike Oy 127.984,95 €.  
Arvioija 1 korostaa arviossaan, että kohteesta tehtyä aikaisempaa kauppaa ei voida 
ottaa huomioon, koska se on tehty konkurssipesän pakkorealisaatiossa eli kysymys 
ei ole tilanteesta, jossa myyjällä on oikeus vapaasti päättää hinnasta.  
 
Toinen arvio (Kauhavan Kiinteistönvälitys/ Petri Nisula) perustuu kauppa-
arvomenetelmään, paikalla suoritettuun katselmukseen, kohteesta saatuihin asiakir-
joihin, vertailuhintoihin toteutuneista kaupoista sekä käytännössä saavutettuun ko-
kemukseen. Myös tämän arvion mukaan kiinteistön arvioitu käypä kokonaishinta on 
250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 10 %. Tässä arviossa tontin arvo on 25.000 
euroa (10 %), lämpimän hallin arvo 150.000 euroa (60 %) ja kylmän hallin arvo 
75.000 euroa (30 %). Tämän arvion perusteella suoraan m2-osuuksien suhteessa ja-
ettuna osuuksien hinnat ovat kunta 118.872,19 ja AP Rengastarvike Oy 121.127,81 
€. 

 
EU:n valtiontukisäännösten mukaan kiinteistön kaupan ja kauppahinnan tulee olla 
markkinaehtoisia. Kiinteistönhinnassa ei saa olla yli- eikä alihinnoittelua. Tässä tilan-
teessa molemmat kaupat toteutuvat markkinaehtoisesti, joissa molemmissa myyjä ja 
ostaja hyväksyvät kaupan hinnoittelun. Kunnan maksama hinta kiinteistöstä on hie-
man alhaisempi kuin arvioijien tekemä hinta-arvio kiinteistön arvosta. Kunta edelleen 
myy AP Rengastarvike Oy:lle sovitun osan ostamastaan kiinteistöstä sekä puolet ton-
tista samalla suhteutetulla hinnalla, kuin se itse kiinteistön ostaa. Näin ollen kaupat 
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toteutuvat markkinahintaisesti. Kummassakaan kaupassa ei ole yli- eikä alihinnoitte-
lua eikä kyseessä ole laiton verovaroin tapahtuva yritystoiminnan tukeminen. 
 
Järvi Z Oy on saanut Manner-Suomen Maaseudun Kehittämisohjelmasta 2014–2020 
tukea toimitilainvestointiin 31 679,00 euroa. Osa tuesta on kohdistunut hankintaan ja 
osa remontteihin. Lähtökohtaisesti tuki on maksettava takaisin jos omistaja luopuu 
kiinteistöstä kolmen vuoden aikana tuen saamisesta. Kyseinen toimitilainvestointituki 
on remonttien osalta ylläpitänyt kiinteistön kuntoa ja arvoa. 
 
Evijärven kunnan vuonna 2016 hyväksytyssä Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi- 
kuntastrategiassa on elinkeinot ja elinvoima kokonaisuuden alla asetettu päämääräk-
si Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteiksi elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta on linjattu: 
 

 Liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua ylläpidetään aktiivisesti 

 Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä menestykseen 

 Maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi 
sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tukevat elinkeinojen ja elinvoiman ke-
hittämistä 

 
Strategiaan on edelleen kirjattu että ”Kunta luo edellytyksiä menestyvälle yritystoi-
minnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella ja maankäytön suunnittelulla, 
tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä päätöksenteolla sekä yrityshen-
kisellä ilmapiirillä. Kunta pyrkii toiminnassaan ennakoivaan (proaktiivinen) elinkei-
nopolitiikkaan ja maankäytön suunnitteluun. Kunnan elinkeinorakennetta pyritään 
vahvistamaan ja monipuolistamaan. Kunta kehittää nykyisiä ja uusia elinkeinoja sekä 
työtä ja yritteliäisyyttä. Kaavoituksella luodaan edellytyksiä kunnan sijainnin ja logisti-
sen aseman hyödyntämiselle. Yritysneuvontaa tarjotaan aktiivisesti yrittäjyydestä 
kiinnostuneille.” 
 
Teknisen toimen varikon siirto pois nykyisistä tiloista mahdollistaa kuntastrategian 
toimenpideohjelman mukaisesti nykyisen varikon alueen jalostamisen asuin- tai yri-
tyskäyttöön. Kunnan suunnitelmissa on muuttaa kunnalle jäävä kylmä varastotila osin 
tai kokonaan lämpimäksi hallitilaksi vielä kuluvan vuoden määrärahoista. Alustavasti 
tilaa on tarkoitus hyödyntää auto- ja kalustovarastona sekä työtilana.  
 
Entisen palolaitoksen hankinta ja edelleen myynti AP Rengastarvike Oy:lle sekä sen 
rinnalla valmisteltava yritys- ja vastaanottohalli luovat molemmat kuntaan elinvoimaa 
ja lisäävät edellytyksiä yritystoiminnalle ja sen menestykselle Evijärvellä. Kunta to-
teuttaa elinkeinopolitiikkaa ja edesauttaa elinkeinotoimintaa erityisesti tilaratkaisuilla. 
Samalla voidaan vahvistaa ja monipuolistaa kunnan elinkeinorakennetta. Kyseisiin 
hankkeisiin liittyen on myös mahdollista osoittaa että Evijärvellä on strategian lisäksi 
myös käytännössä yrittäjäystävällistä päätöksentekoa sekä yrityshenkinen ilmapiiri. 
 
Lopullisessa myyntihinnassa on huomioitu molempien arvioijien arviot, osapuolille tu-
levat omistusosuudet kiinteistöstä sekä yhdessä määritelty tilojen jako. Tontin arvo 
on jaettu puoliksi. Lopullinen AP Rengastarvike Oy:lle myytävän osuuden arvo on 
123.000 euroa. Tällöin kunnan osuus on 117.000 euroa.  
 
Kauppakirjaan kirjataan kiinteistökaupasta seuraavien varainsiirtoverojen jako. Kiin-
teistön hankinnasta Evijärven kunnalle ja myynnistä edelleen AP Rengastarvike 
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Oy:lle seuraavat varainsiirtoverot jaetaan kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n kesken 
kiinteistön lopullisten euromääräisten omistusosuuksien suhteessa. 
Kunta perustaa AP Rengastarvike Oy:n kanssa keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön. 
Kunta ja AP Rengastarvike Oy siirtävät omistusosuutensa kiinteistöstä apporttiomai-
suutena perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön. Yhtiön perustamiseen ja siihen liitty-
vissä asioissa käytetään konsultoijana veroasiantuntija Juhani Viitalaa KMV-Tilitaito 
Oy:stä. 
 
Liitteenä on kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n välinen kiinteistökaupan esisopimus ja 
kauppakirja määritellyn osan myymisestä AP Rengastarvike Oy:lle sekä sopimuksen 
liitteeksi tuleva tilojen jako. 

  
 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 
 

1. Evijärven kunta myy kiinteistökokonaisuudesta AP Rengastarvike Oy:lle 
päähallista 365,3 m2 lämmintä tilaa ja kylmävarastosta 220 m2 hallitilaa teh-
dyn esisopimuksen ja kauppakirjan mukaisin ehdoin hintaan 123.000 €. 

2. Evijärven kunta perustaa entisen palolaitoksen kiinteistökokonaisuudesta 
keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhdessä AP Rengastarvike Oy:n kanssa.  

3. Evijärven kunta siirtää omistusosuutensa kyseessä olevasta kiinteistöstä ap-
porttiomaisuutena perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön. 

4. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnaninsinöörin tekemään 
yhtiön perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimet yhteis-
työssä AP Rengastarvike Oy:n kanssa.  

 
 Ilmari Sulkakoski poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
 Markus Kattilakoski esitti, että kunnan ja AP Rengastarvikkeen välistä kauppaa ei 
 tulisi tehdä kunnalle epäedullisena. Ehdotus raukesi kannattamattomana. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Markus Kattilakoski jätti asiaan eriävän mielipiteen. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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120 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 120  
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä ja antaa tiedoksi 
jäsenkuntien valtuustoille henkilöstökertomuksen 2016 kokouksessaan 23.5.2017. 
Henkilöstökertomus antaa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehi-
tyssuunnasta. Samalla sitä käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa 
johtamisessa. Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saa-
vutti toimintavuodeksi asetetut tavoitteet erinomaisesti. Talousarvio alittui henkilöstö-
kulujen osalta kaikilla tulosalueilla. 
 
Vuonna 2016 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 841,85 työnteki-
jää. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 16,9 kalenteripäivää, 
mikä on neljä päivää vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöstökertomus liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkit-
see kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomuksen tiedokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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121 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN 2017–
2020 HYVÄKSYMINEN 

Khall § 121 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus päätti 16.12.2015 laatia vammaispoliitti-
sen ohjelman. Aiemmin kuntayhtymän alueelle oli laadittu vammaispoliittinen ohjelma 
vuosille 2010–2015.  
 
Kuntayhtymän vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa on hyödynnetty valtakun-
nallista vammaispoliittista ohjelmaa, sekä kyselyjä avoimena verkkokyselynä ja koh-
dennettuna kuntien luottamushenkilölle, yhteistyötahoille ja järjestöille. Valmisteluun 
liittyen on myös pidetty vammaisuuteen ja vammaisten osallisuuteen liittyvä yleisöti-
laisuus huhtikuussa 2016. Valmistelun pohjalta keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousi-
vat työllisyys, kuntoutus, vapaa-ajan harrastukset ja esteettömyys. 
 
Yhtymähallitus päätti hyväksyä vammaispoliittisen ohjelman kokouksessaan 
23.5.2017 ja lähettää ohjelman edelleen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. 
Ohjelma on liitteenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy kuntayhtymä Kaksineuvoisen vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2017–2020.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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122 § SIJOITUSTOIMINNAN VALTUUTUS 

 
Khall § 122 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 

 
Valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan perusteiden mukaan sijoitustoiminnan vas-
tuista ja toimivallan siirroista säädetään kunnan hallintosäännössä. Sijoitustoiminnan 
perusteiden mukaan sijoitusstrategian mukaisesta yksityiskohtaisesta allokaatiosta 
annetuissa vaihteluväleissä päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi edelleen siir-
tää toimivaltaansa muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 
 
Sekä vanhassa että uudessa 1.6.2017 voimaan tulleessa hallintosäännössä sijoitus-
toiminnan toteutus on vastuutettu kunnanhallitukselle seuraavasti: 

 

”§ 47 Päätösvalta lainojen ottamisessa, sijoitustoiminnassa ja rahatoimen hoi-
tamisessa 

  Valtuusto päättää talousarviossa lainan ottamisen enimmäismäärästä.  
 
 Kunnanhallitus päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarvion puitteissa ja kun-

tatodistusohjelman limiitistä. 
  
 Kunnanjohtaja päättää tilapäisten kassalainojen ottamisesta ja kassavarojen tilapäi-

sestä sijoittamisesta määräaikaistileille rahalaitoksiin. 
  
 Valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista. 
 
 Muista rahoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus.” 
 

Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan: jos allokaatio muuttuu, siitä päätetään halli-
tuksessa.  
 
Sijoitusten tilanne voi muuttua äkillisestikin ja olisi joustavampaa sekä nopeampaa, 
jos viranhaltija voi tehdä kaupat, joissa voittoja kotiutetaan tai tappioita minimoidaan, 
jolloin sama sijoitus voidaan ostaa osin tai kokonaan takaisin.  
 
Ehdotuksena on että kunnanjohtaja valtuutetaan jatkossa tekemään sijoituksiin liitty-
vät tilanteen vaatimat kaupat, jos sijoitusten allokaatio ei muutu. Sijoitusallokaation 
muuttamisesta päättää jatkossakin kunnanhallitus. 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön 106 §:n mukaan asia voidaan erityisestä syystä 
käsitellä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.  
 
Ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään sijoituksiin liittyviä 
kauppoja sijoitustoiminnan periaatteissa määritellyn allokaation vaihteluvälissä. Val-
tuutus on voimassa toistaiseksi. 
 
Teemu Kejonen poistui jäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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123 § VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDEL-
LE 1.6.2017-31.5.2021 

Khall § 123 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
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 toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten viisijäsenisen vaalilau-
takunnan ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon tasa-
arvolain säädökset, sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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124 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSE-
MINEN 

Khall § 124 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

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.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kunta-
lain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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125 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VUOSILLE 2017-2019 

Khall § 125 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 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 vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henki-
lö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
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 liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan 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. 
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Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see vuosille 2017–2019 

 

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: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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126 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 126 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi tarkastuslautakunta. 
 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talou-
den tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 

 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apu-
laispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa; 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista val-
tuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

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

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuustokaudelle 1.6.2017–31.5.2021 tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen ottaen huomioon kuntalain 121 §:n ja 75 §:n, hallintosäännön 49 §:n ja tasa-
arvolain säädökset. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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127 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 
1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 127 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
  

Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakuntaan  

1. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä  

2. vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten si-

jaan ottaen huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 

 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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128 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–
31.5.2021 

Khall § 128 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
sivistystoimen päävastuualueella sivistyslautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jä-
senten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asi-
anomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

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

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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129 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–
31.5.2021 

Khall § 129 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia 
lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 5 §:n mukaan osana kunnan luottamushenkilöorganisaatiota toimii 
teknisen toimen päävastuualueella tekninen lautakunta. 
 
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Teknisessä lautakun-
nassa varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuu-
tettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee teknisen lautakunnan 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asi-
anomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

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

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen tekniseen lautakuntaan 

1. seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ottaen huomioon hal-

lintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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130 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VA-
LITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 130 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki 
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kaksi jäsentä kumpi-
kin. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
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 toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen kaksi jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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131 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSE-
MINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 131 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 2. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhty-
män hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan, johon valtuustot 
valitsevat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki valitsee 
neljä jäsentä ja Evijärven ja Lappajärven kunnat kumpikin kaksi jäsentä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
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 toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarkastuslautakuntaan kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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132 § ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSEN-
TEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017-31.5.2021 

Khall § 132  
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussäännön 2. luvun 8 §:n mukaan jäsenkun-
tien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon kunnanvaltuuston toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen väestötietolain mu-
kaisen asukasluvun mukaan siten, että 2001–8000 asukkaan kunnasta valitaan kaksi 
jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Tilastokeskuksen vä-
estötilaston mukaan Evijärvellä on ollut 31.12.2016 yhteensä 2535 asukasta. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 toimikaudekseen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustoon kaksi 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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133 § ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON 
JÄSENEN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017-31.5.2021 

Khall § 133 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
  
 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan jäsenkun- 

tien valtuustot valitsevat jäseniä yhtymävaltuustoon asukaslukujen mukaisesti jäsen- 
      kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henki-
 lökohtainen varajäsen. Enintään 8.000 asukkaan kunta valitsee yhden jäsenen. 

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 toimikaudekseen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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134 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUS-
TAJIEN VALITSEMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 134 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan koulutuskunta-
yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkunnat valitsevat 
kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi edustajansa. Koulutuskuntayhtymän 
valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta neljä jäsentä, joilla on henkilökohtaiset va-
rajäsenet. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
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 toimikaudekseen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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135 § JÄSENEN VALITSEMINEN POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTAAN VALTUUS-
TOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 135 
5.6.217 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Pohjanmaan jätelautakunta on Ekorosk Oy:n 10 jäsenkunnan yhteinen lautakunta, 

jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelautakunta toimii yhteisenä 
viranomaisena jäteasioissa. Pohjanmaan jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Pie-
tarsaaren kaupunki. Yhteistyökuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaan jätelauta-
kuntaan Pietarsaaren ja Kokkolan kaupungit valitsevat kaksi ja muut kunnat yhden 
jäsenen ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.   

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 toimikaudekseen Pohjanmaan jätelautakuntaan yhden edustajan ja hänelle vara-
edustajan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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136 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNTAPÄIVILLE 

Khall § 136 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan  

”Maakuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna vuo-
den alkupuoliskolla. Maakuntahallitus määrää kokousajan ja –paikan. 
Kutsu maakuntapäiville on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kolme 
kuukautta ennen kokousajankohtaa. Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitse-
miensa kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta ennen 
maakuntapäiviä. Maakuntapäivien esityslista on lähetettävä jäsenkunnille viimeistään 
kuukautta ennen maakuntapäiviä toimitettavaksi edelleen jäsenkuntien valitsemille 
edustajille.” 
 
Perussopimuksen 5 §:n mukaan  
”Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat maakuntapäiville maakun-
tapäiviä edeltävissä kunnallisvaaleissa käytetynkunnan asukasluvun mukaan yhden 
jäsenen kutakin alkavaa 4.000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi. Kullekin jä-
senelle valitaan henkilökohtainen varaedustaja, joka osallistuu maakuntapäiville var-
sinaisen edustajan ollessa estyneenä. Kullakin edustajalla on maakuntapäivillä yksi 
ääni. Maakuntapäiväedustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkunnan kunnanval-
tuuston jäsen.” 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 24.4.2017 päättänyt, että maakuntapäi-
vät kutsutaan koolle 21.9.2017 Seinäjoelle. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan myö-
hemmin. 
 
Evijärven kunta nimeää maakuntapäiväedustajia kaksi ja kummallekin henkilökohtai-
sen varaedustajan.  
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee maakuntapäiville 21.9.2017 kaksi edustajaa ja heille kummallekin henkilökoh-
taisen varaedustajan valtuuston jäsenten keskuudesta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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137 § ETELÄ-POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALITSEMINEN 
VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 137  
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee 
käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 3 §:n 1 momentin mukaan käräjäoi-
keuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alu-
eelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asuk-
kaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään 
yksi lautamies. 
 
Oikeusministeriö on vahvistanut päätöksellään 28.4.2017 (OM 14/31/2016) Etelä-
Pohjanmaan käräjäoikeuteen valittavaksi yhden lautamiehen Evijärven kunnasta. Kä-
räjäoikeuden lautamies toimii myös maaoikeuden lautamiehenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen yhden lautamiehen ottaen huomioon lain käräjäoikeuden lau-
tamiehistä vaatimukset. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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138 § POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAU-
DELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 138 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin 
neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajä-
sen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n (860/2015) nojalla Pohjanmaan poliisilaitos  
paikallisena poliisiviranomaisena on vahvistanut poliisin neuvottelukunnan kuntakoh-
taiset jäsenmäärät. Evijärven kunnasta on yksi jäsen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
valitsee toimikaudekseen Pohjanmaan poliisin neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja 
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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139 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA VALTUUSTO-
KAUDELLE 1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 139 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan us-
kotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
Uskotun miehen tulee olla perehtynyt kiinteistöasioihin ja lisäksi tuntea paikallisia olo-
ja. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoi-
keuden lautamiehistä säädetään. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 
ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä so-
pivana toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 
vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai 
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten 
esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 

Muutoin uskotuista miehistä on voimassa, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luot-

tamushenkilöstä, ellei kiinteistönmuodostamislaissa toisin säädetä.  

 

Maanmittauslaitos toivoo, että uskottuja miehiä nimetään tarpeeksi ja heitä valitaan 

tasaisesti eripuolilta kuntaa. Lisäksi maanmittauslaitos pyytää kiinnittämään uskotuksi 

mieheksi valittavien päivätyöhön, että he olisivat käytettävissä uskotun miehen tehtä-

viin.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä riittävän määrän, vähin-

tään kuusi, ottaen huomioon kiinteistönmuodostuslain ja lain käräjäoikeuden lauta-

miehistä määräykset. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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140 § VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 
1.6.2017–31.5.2021 

Khall § 140  
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain 94 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä 
päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tie-
toverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, se-
kä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 
 
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta 
muuta johdu. 
 
Hallintosäännön 63 mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljäntenä 
päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava 
yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. Kokous-
kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 
Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsi-
teltävät asiat.  
 
Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava 
verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainit-
tava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. 
 
Hallintosäännön 66 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan 
ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuustokau-
della 1.6.2017–31.5.2021 valtuuston kokouskutsu julkaistaan Järviseudun Sanomissa 
ja käsiteltävine asioineen internetissä kunnan kotisivuilla. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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141 § VALTUUSTON 29.5.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 141 
5.6.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

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

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 29.5.2017 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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142 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 142 
5.6.2017 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
Tekninen lautakunta 30.5.2017 

 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

  
  
 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 29 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 251 Lukiolaisten kannettavien hankinta 
 252 Lukion ja keskikoulun yhteisen historian ja yhteiskuntaopin lehtorin valinta 
 253 Kirkonkylän koulun dokumenttikameroiden hankinta 
 255 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien valinta 
 269 Retken kuljetustarjouksen hyväksyminen 
 270 Hellojen hankinta opetuskeittiöön 
  
  
 

 Kunnaninsinööri: 
 Päätökset §:t 
 103 Irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen johdosta 
 106 Asuntohakemus 
 
 Kirjastonjohtaja 
 Päätös § 
 4 Kirjaston sulkeminen remontin ja omatoimikirjastoksi siirtymisen takia 4.9.17 alka-
en 
  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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143 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 143  
5.6.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 6 kpl 
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 7/2017 23.5.2017 

ja pöytäkirjanotteet § 65 Henkilöstökertomus ja § 70 Vammaispoliittinen oh-
jelma vuosille 2017-2020 

3. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja 1/2017 30.5.2017 
4. Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja 3/2017 9.5.2017 
5. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kirje 31.5.2017 Uusien lautamiesten tieto-

jen ilmoittaminen käräjäoikeudelle 
6. Muistiot johtoryhmän kokouksista 23.5.2017 ja 30.5.2017 
7. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja 

lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 24.5.2017 ja päätös 
yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttami-
sesta 23.5.2017 ja 1.6.2017 sekä ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palve-
lujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien muuttamisesta 1.6.2017 

8. Kuntaliiton yleiskirjeet 14/2017 Yleinen tietosuoja-asetus ja 15/2017 Kunnan 
verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus - Kuntalain 
(410/2015) 1.6.2017 voimaantulevat säännökset 

9.  Otteet (3 kpl) Kauhavan kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 29.5.2017 
10. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kirje ja lausuntopyyntö kuntayhty-

män toimintojen kehittämisestä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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 144 § MUUT ASIAT 

Khall § 144 
5.6.2017  

1. Kunnanjohtaja kertoi avoinna olleiden rekrytointien hakijatilanteista. 
2. Verotilitysten ja verotuksen oikaisujen tilanne. 
3. Ilmari Sulkakoski kertoi maakuntavaltuuston keskustelusta maakunnallisista kehi-

tyskäytävistä. 
4. Evijärven mobiilisovellushankkeeseen on saatu rahoitus ja pyydetään kunnan 

edustajaa. 
5. Evijärven 150-vuotisjuhlajumalanpalvelus ja tykin paljastustilaisuus pidettiin Puo-

lustusvoimain lippujuhlan päivänä sunnuntaina 4.6.2017. Juhlapuhujana oli sisä-
ministeri Paula Risikko. Molemmissa tilaisuuksissa oli runsas osanotto ja sää 
suosi. 

6. Petteri Laukkonen kertoi, että luontopolkua / vaellusreittiä on hankkeena ideoitu 
Lassilan mäeltä jokivarteen ja takaisin.  
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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 111, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 114, 116, 117, 118, 122 
 
 

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

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

Evijärven kunnanhallitus      
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 

 
Pykälät 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö 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 asia-
miehensä 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 arkilauan-
tai 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

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

 


