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263 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 263 
11.12.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

264 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 264 
11.12.2017 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.  
 
Kokoukseen on jaettu pöydälle asiat Luvan myöntäminen kunnan toisen kirvesmie-
hen toimelle ja Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen. Nämä otetaan 
kokouksen asialistalle seuraavasti: § 268 Luvan myöntäminen kunnan toisen kirves-
miehen toimelle ja § 269 Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen. 

 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyin lisäyksin. § 268 Luvan myöntäminen kunnan 
toisen kirvesmiehen toimelle ja § 269 Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutu-
minen käsitellään kokouksessa. 

 

265 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 265 
11.12.2017  
 

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marita Huhmarsalo. 
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266 § 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     
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Evijärvi 16 099 10 662 11 188 4,9 
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 
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267 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 
 
Khall § 82 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

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

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

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

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

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

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

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

tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   
 

Khall § 267 
11.12. 2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

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

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

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

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

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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268 § LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN TOISEN KIRVESMIEHEN TOIMELLE 

Khall § 268 
11.12.2017 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Teknisellä toimella on viime vuosina ollut 3 ammattimiestä, joista yhden nimike on kir-
vesmies ja kahden nimike on vesihuoltolaitoksen työntekijä. Ammattimiesten työteh-
tävät liittyvät kunnan omistamien kiinteistöjen remontointeihin sekä vesihuoltolaitok-
sen työtehtäviin. Eri työtehtävien yhtäaikaisuuksien vuoksi on lisäksi jouduttu käyttä-
mään ulkopuolista aputyövoimaa yksittäisten työsuoritusten turvallisen suorittamisen 
varmistamiseksi.  

 
Teknisellä toimella pitkään toimineilla kolmella ammattimiehellä on erittäin paljon sel-
laista ammattitietoutta, jonka omaksuminen on mahdollista vain käytännön työn 
kautta. Ammattimiesten ikäjakauma huomioiden on ollut keskusteluja kenttähenkilös-
tön lisäpalkkaamisesta tekniselle toimelle. Lisähenkilön palkkaamisella, voitaisiin var-
mistaa sellaisen ammattitietouden siirtyminen kunnan omalle, uudelle henkilöstölle 
mahdollisimman hyvin ja ennakoidusti, jonka voi omaksua vain käytännön työn 
kautta.   

 
Työn vaativuuden arviointien yhteydessä tehtyjen työtehtävien kuvausten mukaan 
kirvesmiehen työtehtävien tarkoituksena on kunnan kiinteistöjen kunnossapito ja re-
montointi sekä vesi- ja viemärilaitoksen toimintojen häiriötön turvaaminen. Kirvesmie-
hen työtehtävistä 50 % on kiinteistöjen remontointia ja kunnossapitoa, 25 % on vesi-
laitoksen kiinteistöjen ja verkoston ylläpitotehtäviä, 25 % viemärilaitoksen kiinteistöjen 
ja verkoston ylläpitotehtäviä.  
 
Kirvesmiehen työn laadukas ja turvallinen suorittaminen vaatii rakennusmieskoulu-
tusta, työkokemusta sekä rakennusmateriaalien ja työtapojen tuntemista. Rakentami-
sessa tarvittavat työmenetelmät ja työtavat vaativat kirvesmieheltä harkintakykyä joka 
päivä. Työkohteissa yksin toimivalta kirvesmieheltä vaaditaan lisäksi oma-aloittei-
suutta.  
 
Tekninen toimi osallistui Kunteko2020-hankkeen sparraukseen. Kunteko2020-hanke 
oli vahvasti työyhteisön kehittämishanke. Hankkeen tulosten perusteella pyrittiin suju-
voittamaan jokapäiväistä tekemistä ja toimintaa, parantaa henkilöstön työhyvinvointia 
ja työssäjaksamista sekä palvelunlaatua. Sparrauksessa, todettiin yhtenä kehittämis-
toimenpiteenä kenttätyöntekijöiden itseohjautuvampi organisoituminen. 
 
Työn vaativuuden arvioinnin sekä Kunteko2020 –hankkeen sparrauksessa tulleiden 
kehitysideoiden perusteella kunnan kirvesmiehen tulee olla oma-aloitteinen ja itseoh-
jautuva sekä henkilön tulee omata kirvesmiehen ammatin edellyttämä ammattiosaa-
minen.  
 
Talousarvion 2018 henkilöstösuunnitelmassa on teknisen osaston henkilöstön am-
mattimiesten vahvuudeksi esitetty alustavasti 4 miestä. Palkkauskustannukset vuo-
den 2018 alustavassa talousarviossa on huomioituna siten, että kahden vuonna 2017 
aikana eläköityneen siistijän palkkakustannuksia ei ole vähennetty palkkakustannuk-
sista. 
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Toisen kirvesmiehen toistaiseksi voimassa olevalle toimelle tulee olla lupa. Luvan pe-
rusteella talousarvioon voidaan vuosittain varata rahaa toisesta kirvesmiehestä ai-
heutuviin kustannuksiin. 
 
Toistaiseksi voimassa olevassa kirvesmiehen toimessa työskentelevä henkilö olisi 
omaksumassa sitä ammattitietoutta Evijärven kunnan kiinteistöjen sekä vesi- ja vie-
märilaitoksen toimintojen ylläpidon ja vaurioiden ennaltaehkäisemisen osalta, jonka 
voi saada vain työskentelemällä juuri Evijärven kunnan kiinteistöissä sekä vesi- ja 
viemärilaitoksella. Näin voitaisiin valmistautua ja ennakoida tulevaisuuden henkilöstö-
muutoksia varten ja varauduttaisiin mahdollisimman häiriöttömään toimintaan vesi- ja 
viemärilaitoksen toiminnassa. 
 
Lisähenkilön palkkaamisella, vähennettäisiin mahdollista riskiä henkilöstövajauk-
sesta, varmistettaisiin työturvallisuuslainsäädännön mukaiset turvalliset työskentely-
olosuhteet vesi- ja viemärilaitoksen kaivanto-työmailla sekä ennakoitaisiin sellaisen 
ammattitietouden siirtyminen kunnan omalle, uudelle henkilöstölle mahdollisimman 
hyvin, jonka voi omaksua vain käytännön työn kautta.  
   
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
1. Kunnanhallitus myöntää luvan kunnan toisen kirvesmiehen toistaiseksi voimassa 

olevalle toimelle 1.1.2018 alkaen.  
2. Myönnetyn luvan perusteella talousarvion laadinnassa huomioidaan toisesta kir-

vesmiehestä aiheutuvat kustannukset.  
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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269 § KULUVAN VUODEN INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN 

Khall § 269 
11.12.2017 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 

 
Hallituksen 19.9.2017 (§ 289) hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa on määri-
telty, että ”Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen 
talousarvion viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä 
saattaa valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke on 
otettava seuraavan vuoden talousarvioehdotukseen. Näin vältetään talousarviomuu-
toksen esittäminen juuri hyväksyttyyn talousarvioon.” 
 
Kuluvan vuoden talousarviossa investointeja on kaikkiaan nettona 1,725 miljoonaa 
euroa. 
 
Menot   
 
KUNNANHALLITUS   
 
Maa- ja vesialueet, käyttöomaisuuden osto  20 000 
Järven kunnostus    50 000  
 
SIVISTYSTOIMI   
 
Liikuntapaikkarakentaminen   200 000 
Päivähoitorakentaminen, suunnittelu ja rakentaminen  50 000 
Lahdenkylän koulukiinteistön tulevaisuusselvitys  10 000 
Omatoimikirjaston muutokset   
Kirjaston kalusteiden uusiminen   70 000 
Kirjaston muutostyöt   
 - Pääsisäänkäynti, varauloskäynti ja portaikon muutos 40 000 
 
YHDYSKUNTAPALVELUT   
 
Kaavateiden päällysteiden korjaukset   
  - Ahvenniementie     40 000 
Hyötykäyttöasema    100 000  
 
VESILAITOS   
 
Verkoston peruskorjaus / runkolinjojen uusiminen  200 000 
Talojohtojen rakentaminen    10 000  
 
VIEMÄRILAITOS   
 
Viemäriverkoston saneeraus    20 000 
Nissinkankaan kaava-alue, pumppaamo   
       (lisätalousarvio mikäli tarpeellista jo 2017)   
Teollisuusalueen laajennuksen viemäröinti  80 000 
 
TALONRAKENNUS   
 
Antinrinne / terveyskeskus    300 000 
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Yritys- ja vastaanottohalli n.1100 m²   500 000 
Sillankorvan kunnostaminen, pesutilat    50 000 
   
Menot yhteensä    1 740 000 
 
Tulot yhteensä   
 
  Kaavatonttien myynti 15 000 
 
Netto     1 725 000 

 
 Oheismateriaalissa on läpikäyty lyhyesti investointien toteuma kohteittain. 

 
Kuluvan vuoden investoinneista siirtyvät/jatkuvat tulevalle vuodelle 2018: Päivähoito-
rakentamisen suunnittelu, hyötykäyttöaseman siirto sekä Antinrinteen/terveyskeskuk-
sen saneeraus. 
 
Talousarviovuosien investointikohteet, joihin varataan rahaa useammalle vuodelle, 
toteutuvat kunkin vuoden osalta tiettyyn pisteeseen ja niitä jatketaan seuraavan vuo-
den määrärahoista. Näitä kohteita investointiohjelmassa ovat: maa- ja vesialueet, 
käyttöomaisuuden osto, järven kunnostus, liikuntapaikkarakentaminen, kaavateiden 
päällysteiden korjaukset, verkoston peruskorjaus / runkolinjojen uusiminen, talojohto-
jen rakentaminen ja viemäriverkoston saneeraus. 
 
Kuluvan vuoden investoinneista on tavoitteena toteuttaa kuluvan vuoden rahoista 
seuraavat, joiden rahat eivät siirry alkavalle vuodelle: Lahdenkylän koulukiinteistön 
tulevaisuusselvitys sekä teollisuusalueen viemäröinti.  
 
Kuluvan vuoden 2017 investointiohjelmaan varattu yritys- ja vastaanottohalli (500.000 
€) ei tule toteutumaan valmistellun suunnitelman mukaan. Näin ollen siihen ei ole va-
rattu määrärahaa vuodelle 2018. Yritys- ja vastaanottohalliin ei lopulta löytynyt yksi-
tyisiä sitoutuvia osapuolia. Hallihankkeen valmistelussa syntyi suunnitelmia ja piirrok-
sia hallista, joiden pohjalta asiaa voidaan myöhemmin lähteä viemään eteenpäin, kun 
sitoutuvia tahoja ja kunnallinen infra (kaavoitus, liikenneväylät ja vesihuolto) Vattu-
ahon teollisuusalueella saadaan kuntoon.   
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee investointien toteutumisen tie-
dokseen. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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270 § 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 
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271 § 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 
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272 § LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VA-
LINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA 

Khall § 272 
11.12.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa perustuslakivaliokunnan lausunnon 
pohjalta muokatusta luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain-
säädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 
16.15 mennessä. 
 
Hallituksen esitysluonnoksen runkona on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asi-
akkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tar-
kastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017vp). Lausunnolla ole-
vaan esitysluonnokseen on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät 
muutokset ja muut välttämättömät muutokset. Valmistelun yhteydessä on laadittu 
myös uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.  
 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen tekemien linjausten 
mukaan Suomessa toteutetaan maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.  
Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa pal-
velujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustan-
nusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakun-
nan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.  

 
Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta 
kuntaa koskevissa lausuntopyynnöissä, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin 
muulle toimielimelle.  
 
Pykälän liite Evijärven kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiak-
kaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa jaetaan sähköpostilla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon hallituk-
sen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyden-
huollossa.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähkö-
posti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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273 § 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 
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274 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 274 
11.12.2017 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 9/2017 27.11.2017 
  
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 53 Lyhytaikainen kuntatodistuslaina 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 243 Asuntohakemus 
 244 Asuntohakemus 
 245 Asuntohakemus 
 253 Työsuhteen jatko 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 536 Keskikoulun ja lukion atk-oheistarvikkeiden hankinta 
 545 Kirjaston verhojen hankinta 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 10 Saldovapaahakemus 
 
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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275 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 275 
11.12.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 1 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 30.11.2017 ja 7.12.2017 
3. E-P:n liitto, Maakuntahallitus, pöytäkirja 10/2017, 20.11.2017 
4. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus § 78, 31.10.2017 
5. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus § 92, 27.11.2017 
6. LSSAVI ilmoitus, Yksityisen terveyenhuollon palvelujen tuottajan ilmoitus yh-

tiön nimen muutoksesta ja potilasasiamiehen muutoksesta, 
LSSAVI/5100/04.02.01/2017, 23.10.2017 

7. Evijärven kunnostus – hanke, Ohjausryhmä, ptk 6/2017, 23.11.2017 
8. E-P:n liitto, Maakuntahallitus, esityslista 11/2017, 4.12.2017 
9. E-P:n liitto, Maakuntavaltuusto, esityslista 3/2017, 4.12.2017 
10. VM (Tilastokeskus ja Kuntaliitto), Kuntataloustilaston valmistumisen aikaista-

minen vuodesta 2018, VM/2373/00.01.02.03/2017, 4.12.2017 
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, esityslista 13/2017, 12.12.2017 
12. Itsenäisyysonnittelu (Suomi 100) Vändran ystävyyskunnalta 
13. Kurikan kaupunki, kaupunginhallitus, ptk ote § 353, Ostotiedustelut Kurikan 

kaupungin sote-kiinteistöistä  
14. Sijoituskatsaukset, Aktia ja Taaleri, /30.11.2017 
15. Pohjanmaan poliisilaitos, Selvitys Etelä-Pohjanmaan liikenneonnettomuuk-

sista ja kehittämisehdotukset vuodelle 2018, POL-2017-27410, 30.11.2017 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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276 § MUUT ASIAT 

Khall § 276 
11.12.2017 
 

1. Kehittäjäkoordinaattorivalinnan eteneminen, 17 hakijasta loppuvaiheeseen valikoitunut 2 
2. Antinrinteen kiinteistöasian eteneminen tammikuussa 
3. 15.1.2018 ensi vuoden ensimmäinen hallituksen kokous 
4. Puheenjohtajapalaveri torstaina 21.12.2017 klo 17.00 
5. Sovittelumenettelyn käyttö eräissä vahingonteoissa 
6. Päiväkodilla tehtyjen mittausten tulokset ja suunnitellut toimenpiteet 
7. Evästyskeskustelu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtajan johtajasopimuksesta ja sen jatka-

misesta 
8. Kokousliitteiden toimitusaikataulu 

 
Marita Huhmarsalo poistui klo 21.30 
Markus Kattilakoski poistui klo 21.35 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 263 – 266, 269 – 271, 273, 274 - 276 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 267, 268 ja 272 
 
 

 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 267, 268 ja 272 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

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

 


