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218 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 218 
9.10.2017      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

219 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 219 
9.10.2017 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. 

 

220 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 220 
9.10.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
 

Pöytäkirjan tarkastajien valinnan jälkeen:  
1. kunnanhallitukselle esittäytyi Evijärven uusi rakennusmestari Anssi Kylkisalo. 
2. Järviseudun muuttotutkimus -raportin tekijä Hannu Tuuri ja ViVa –hankkeen yh-

teyshenkilö Emilia Etula Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy:stä esittelivät Järvi-
seudun muuttotutkimuksen tuloksia. 

 
Tauko: 18.19 – 18.25   
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221 § VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN, ENNAK-
KOÄÄNESTYPAIKKOINA OLEVIEN SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖIDEN, 
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSAIKOJEN VAHVIS-
TAMINEN 

Khall § 221 
9.102017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Seuraava yleinen vaali on presidentinvaali, joka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17. – 23.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista 
ei saa vaalissa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä 
saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennak-
koäänestys kotimaassa on 31.1. – 6.2.2018. 
 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikoista, ylei-
sistä ennakkoäänestyspaikoista sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaali-
huollon toimintayksiköistä. 

 
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
- ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 

kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jo-
kaisessa kunnassa vähintään yksi 

- sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätök-
sellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. 

 
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Koti-
äänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen tiistaihin 16.1.2012 klo 16.00 mennessä 
keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjak-
sona: 
- kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä  

määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jäl- 
keen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18,:n jälkeen; 

- laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan mää- 
rääminä aikoina; 

- kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä    
aikana. 

 
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on ilmoitettava 
väestörekisterikeskukselle viimeistään 3.11.2017. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2018 presidentin-
vaaleissa:   
 
1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuoneessa, 

osoite Viskarinaukio 3, 
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuo-

neessa, osoite Viskarinaukio 3. 
3. ennakkoäänestysajat ovat: 

keskiviikko 17.1. klo 9.00 – 17.00, 
torstai – perjantai 18. – 19.1. klo 9.00 – 15.00,  
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lauantai - sunnuntai 20. – 21.1. klo 12.00 – 15.00 ja  
maanantai – tiistai 22. – 23.1. klo 9.00 – 17.00. 

4. mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysajat ovat: 
keskiviikko 31.1. klo 9.00 – 17.00, 
torstai – perjantai 1.2. – 2.2. klo 9.00 – 15.00,  
lauantai – sunnuntai 3. – 4.2. klo 12.00 – 15.00. 
maanantai – tiistai 5. – 6.2. klo 9.00 – 17.00 

5. laitosäänestyspaikkana on Antinrinteen palvelukeskus vaalitoimikunnan erikseen 
ilmoittamana ajankohtana. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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222 § VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA VUODEN 2018 PRESIDENTIN-
VAALEJA VARTEN 
Khall § 222 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 

kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskun-
tavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.  Vaalilauta-
kunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennak-
koäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten si-
jaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä 
varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa vuoden 2018 presidentin-
vaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti.  
 
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
kolme muuta jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, 
joita kuitenkin on oltava vähintään kolme. 
 
Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yh-
den muun jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-
hintään kolme. 
 
Keskustelun kuluessa Vaalilautakuntaan ehdotettiin Lauri Tähtinen (pj), Ingegerd 
Aspholm (vpj), jäseniksi Teemu Kauris, Harri Laukkonen ja Anne Kniivilä. Varajäse-
niksi ehdotettiin kutsumisjärjestyksessä Heli Saari, Ari Karvonen, Matti Saari, Ulla 
Lassila ja Tarja Jokela. 
 
Vaalitoimikuntaan ehdotettiin valittavaksi puheenjohtajaksi Ilmari Sulkakoski, varapu-
heenjohtajaksi Maritta Hanhikoski ja jäseneksi Maire Vesala. Varajäseniksi ehdotet-
tiin kutsumisjärjestyksessä Ulla Lassila, Jorma Tolonen ja Ingegerd Aspholm. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan 
ja vaalitoimikuntaan sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti. 
 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj. 1. Heli Saari 
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Ingegerd Aspholm vpj. 2. Ari Karvonen 
Teemu Kauris  3. Matti Saari 
Harri Laukkonen  4. Ulla Lassila   
Anne Kniivilä   5. Tarja Jokela  
 
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Ilmari Sulkakoski pj. 1. Ulla Lassila 
Maritta Hanhikoski vpj. 2. Jorma Tolonen 
Maire Vesala   3. Ingegerd Aspholm 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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223 § KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VALINTA 
 
Khall § 223 
9.10.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kuntastrategiassa on Talous-osion päämääräksi määritelty Vakaa ja tasa-
painoinen kuntatalous. Strategiassa on kirjattu omistamiseen liittyen että ”Evijärvellä 
vakaa ja tasapainoinen kuntatalous on kunnan itsenäisyyden tukijalka.  
 
Kunnan omistaminen ja omistajapolitiikka on tehokasta. Kunnan omistukset voidaan 
jakaa kunnan toiminnalle strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin.  
 
Kunta voi luopua sille ei-strategisista omistuksista. Tarpeettomista omistuksista luo-
vutaan aktiivisesti. Kunta voi luopua vuokra-asunnoista ja muista kiinteistöistä, joilla 
sille ei ole käyttöä. Omistajapolitiikalla varmistetaan kunnan edun toteutuminen, niin 
että kunnan ääni kuuluu yhtiöissä ja yhteisöissä, joissa kunta on omistajana.” 
 
Päätavoitteet talouden osalta ovat: 
 

• Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen  
• Taloudellisesti kestävä investointiohjelma, jolla puretaan korjausvelkaa pit-

källä aikavälillä 
• Omistajapolitiikan tehostaminen ja tarpeettomista omistuksista luopuminen 

 
Kunnan omistamien vuokra-asuntojen määrän vähentämisestä on Evijärvellä keskus-
teltu jo edellisen valtuustokauden aikana. Kuntastrategiaan pohjautuen on linjattu, 
että kunta voi tehostaa omistuksiaan ja luopua erikseen määritellyistä vuokra-asun-
noista. Vuokra-asuntojen myynnillä pyritään myös vähentämään vuokra-asuntojen 
tulevaisuuden korjausvelkaa. Aiemmin valtuuston iltakoulussa syksyllä 2016 on lin-
jattu vuokra-asuntokiinteistöjä, joista kunta on valmis luopumaan. Kunta ei ole luopu-
massa asunnoista huonon kunnon vuoksi, asunnoissa on myös varsin hyvä käyttö-
aste 70 – 80 % ja asuntojen vuokrataso 5,6 – 7,0 €/m2. 
 
Evijärven kunta teki elokuun lopussa tarjouspyynnön kunnan vuokra-asuntokiinteistö-
jen myynnistä. Tarjouspyyntö oli esillä kunnan www-sivuilla, Hilmassa sekä sitä jaet-
tiin suoraan kiinteistönvälittäjille. Tavoitteena on valita kunnalle kiinteistönvälittäjä, 
joka vastaa vuokra-asuntokiinteistöjen myynnin käytännön toteutuksesta.  
 
Tarjouksia on pyydetty seuraavien neljän vuokra-asuntokiinteistön (yhteensä 37 
asuntoa) myynnistä joko yksitellen tai kokonaisuutena. Kiinteistö Evijärvi A ja B 
(osoite: Koskisenkuja 1, 62500 Evijärvi, kokonaispinta-ala 944 m2), Rivitalot 1 ja 2 
(osoite: Antinniemi 14, 62500 Evijärvi, kokonaispinta-ala 1081 m2), Riipanrivi A ja B 
(osoite: Nykälänahontie 12, 62500 Evijärvi, kokonaispinta-ala 734 m2) ja Sosiaalitoi-
men rivitalo (Mansikka-ahontie 9, 62500 Evijärvi, kokonaispinta-ala on 145 m2). Ky-
seiset kiinteistöt ovat ARA-rajoituksista vapaita. 
 
Antinniemen rivitalokiinteistöt voivat jäädä myynnin ulkopuolelle. Sen osalta tilanne 
tarkentuu myöhemmin mutta muista kiinteistöistä kunta on ainakin valmis luopumaan.  
Kiinteistöt voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena tai erikseen. Lopullinen toteutus 
tarkentuu yhdessä kiinteistönvälittäjän kanssa. 
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Tarjousten ja esittelyn perusteella oli tavoitteena valita Evijärven kunnan näkökul-
masta paras ja tilanteeseen kokonaisuutena soveltuvin kiinteistönvälittäjä. Hankin-
nassa on käytössä neuvottelumenettely eli hinta ei ole ainoa valintaperuste vaan ko-
konaisuus ratkaisee.  
 
Neljä kiinteistöjen välittämisestä kiinnostunutta välittäjää jätti kunnalle tarjouksen. 
Tarjouksen jättäneet kiinteistönvälittäjät olivat ARO Kiinteistöt Oy/Aninkainen.fi, 
Huom!/Soffanpaikka Oy, ja LKV vaisto Oy ja Pirjon Kodit LKV Oy. Välittäjät kävivät 
esittelemässä tarjouksensa ja keskustelemassa aiheesta viikolla 38. 
 
Kolme välittäjää on tutustunut myytäviin kiinteistöihin kunnan edustajan kanssa ja 
yksi ilmoitti että hänellä on asunnoista jo valmis näkemys. Välittäjiltä saadun palaut-
teen mukaan kunnan myyntiin laittamat vuokra-asunnot ovat varsin hyvässä ja jopa 
odotuksia paremmassa kunnossa. 
 
ARO Kiinteistöt Oy/Aninkainen.fi Seinäjoen toimisto todettiin tarjouksen, esittelyn ja 
keskustelun pohjalta parhaaksi ja kokonaisuutena soveltuvimmaksi kiinteistönvälittä-
jäksi Evijärven kunnalle. Aninkainen on maanlaajuinen Suomen suurimpiin kuuluva 
kiinteistönvälitysketju. Toimijoilla oli selkeä toimintasapluuna ja prosenttipohjainen 
hinnoitteluperuste. Jos ei synny kauppaa, ei synny kunnalle myöskään kuluja.  
 
ARO Kiinteistöt Oy/Aninkainen.fi:llä oli keskustelun perusteella selvä näkemys miten 
kiinteistöt saadaan tehokkaimmin ja nopeasti myytyä mahdollisesti yhtenä kokonai-
suutena. Heillä on jo valmiiksi hyvät ja laajat kontaktit potentiaalisiin kiinteistöjen osta-
jiin/sijoittajiin. Seinäjoen toimisto voi hyödyntää välityksessä laajasti koko Suomen 
Aninkainen ketjun yhteistyötä sekä ketjun sijoittajakumppaneita. 
 
Jos yhteistyö valittavan kiinteistönvälittäjän kanssa sujuu ja kauppoja syntyy, niin jat-
kossa kunta voi mahdollisesti myydä muitakin omistamiaan kiinteistöjä saman välittä-
jän välittämänä. 
 
Käytännössä kiinteistön välittäjän valinnan voi tehdä hallitus, joka näin valmistelee 
myyntiä. Valtuusto päättää lopullisesta kiinteistöjen myynnistä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää valita kunnan vuokra-asuntokiinteistöjen välittäjäksi Aro Kiin-
teistöt Oy/aninkainen.fi:n, jonka todettiin olevan kokonaisuutena paras ja käytyjen 
keskusteluiden perusteella soveltuvin kiinteistönvälittäjä Evijärven kunnalle.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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224 § VEDENOSTOTYÖRYHMÄN EHDOTUS TULEVISTA PUTKI-INVESTOINNEISTA 
 
Khall § 224 
9.10.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus 18.9.2017 (§ 213) on päättänyt jatkaa vedenostotyöryhmän työsken-
telyä. Työnryhmään on nimetty kunnan henkilöstöstä vesilaitoksen hoitaja Matti 
Försti, kunnanjohtaja Teemu Kejonen, kunnaninsinööri Tuomo Saari ja rakennusmes-
tari Anssi Kylkisalo sekä luottamushenkilöistä hallituksen edustajana Markus Kattila-
koski sekä teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pasi Mäntylä.  

 
Kuntastrategian yhdeksi tavoitteeksi on asetettu, että Evijärvellä varmistetaan riittä-
vän ja laadukkaan vedensaatavuus. Lappajärven kanssa tehty pitkäaikainen ve-
denostosopimus tukee vahvasti tämän tavoitteen saavuttamista.  
 
Putkistoratkaisuilla ja –investoinneilla varmistetaan että vedenostosopimuksella var-
mistetun veden riittävyyden lisäksi varmistetaan laadukkaan vedensaatavuus koko 
kunnan alueella.  
 
Vedenostotyöryhmän jatkotyöskentelyn linjaukseksi asetettiin että: 
 
Työryhmä tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen tulevista lyhyen sekä pitkänaikavälin 
putkistoinvestoinneista, joilla varmistetaan parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ja 
laadukkaan veden saatavuus koko kunnan alueella. 

 
Vedenostotyöryhmä on kokoontunut tiistaina 3.10.2017. Paikalla olivat kaikki työryh-
män jäsenet sekä asiantuntijana Kimmo Halminen. Kimmo Halminen esitteli putkisto-
jen tilanteen ja näkemyksensä siitä miten tilannetta Evijärvellä tulisi nykyisestään ke-
hittää että tavoitteena olevaan riittävän ja laadukkaan vedensaatavuuteen päästään 
koko kunnan alueella. 
 
Käydyn tilanteen esittelyn, tehtyjen selvitysten ja keskustelun perusteella työryhmän 
yksimielinen näkemys on, että kiireellisin putkistoinvestointi on Hanhikosken voimalai-
tokselta Kirsilään tai vaihtoehtoisesti Jymppään oleva noin neljän kilometrin pituinen 
putkilinja. Se on vedenjakelun suhteen pullonkaula, kun se saadaan kuntoon se pa-
rantaa osaltaan koko vesijohtoverkoston toimivuutta Evijärvellä. 
 
Kyseinen linja tulee vedenostotyöryhmän näkemyksen mukaan saada työn alle mah-
dollisimman pian. Työryhmä linjasi, että runkolinja tulisi tehdä halkaisijaltaan 200 mm 
putkella. Kimmo Halmisen alkuperäinen esitys oli halkaisijaltaan 160 mm putki. 
 
Muita tässä vaiheessa linjattuja tarpeellisia lähitulevaisuuden putkistoinvestointeja 
ovat linjat vesitornilta Hietakankaalle. Tämän putkistoinvestoinnin voi toteuttaa kah-
dessa osassa niin, että ensimmäinen noin kuuden kilometrin runkolinja Lahdenkan-
kaalle toteutetaan halkaisijaltaan 200 mm putkella ensin ja sen perään jatketaan toi-
nen noin kuuden kilometrin osuus halkaisijaltaan 160 mm putkella. Tämä noin 12 kilo-
metrin putkistoinvestointi on tärkeä ja kiireellinen putkiston korkean iän vuoksi. Put-
kisto alkaa olla laskennallisen käyttöikänsä päässä.  
 
Työryhmässä käytiin läpi karkeaa kustannusarviota putkistoinvestointien osalta ja ar-
vion mukaan nämä kolme kokonaisuutena yhteensä noin 16 kilometrin putkistoinves-
toinnit ovat euromääräisesti suuruusluokkaa noin 0,5 M€. 
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Toteutuksen osalta oli puheena, että jos ensimmäinen hanke alkaisi maanomistajien 
lupien kartoituksella pikaisesti, niin työtä olisi mahdollista tehdä jo tälle vuodelle put-
kistoinvestointeihin varatuista määrärahoista ja jatkaa vuodelle 2018 putkistoinves-
tointeihin varattavilla määrärahoilla. 
 
Investointi ylittää suuruusluokaltaan teknisen lautakunnan päätösvallan. Hallintosään-
nön mukaan 75.000 euroa ylittävät investoinnit kuuluvat kunnanhallituksen päätösval-
taan. Kun putkistosuunnitelmat tarkentuvat, ne viedään teknisen lautakunnan tiedoksi 
ja lausunnolle.     
 
Vedenostotyöryhmän ehdotus kunnanhallitukselle lähitulevaisuuden putkistoinves-
toinneiksi ovat nämä kolme kohdetta. Ensimmäinen kohde (Heitinkangas-Kirsilä) tu-
lee saada työnalle nopeasti. Määritellyt tarpeelliset kolme putki-investointikohdetta voi 
toteuttaa peräkkäin, niin että kun edellinen saadaan valmiiksi, niin voidaan aloittaa 
seuraavan toteutus.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vedenostotyöryhmän ehdotuksen 
mukaisesti käynnistää putkistolinjojen uusimisen.  
 
Ensimmäisenä uusitaan putkistolinja Hanhikosken voimalaitokselta Kirsilään tai vaih-
toehtoisesti Jymppään 200 halkaisijaltaan 200 mm olevalla putkella. Se laitetaan työ-
nalle välittömästi tämän vuoden määrärahoista.  
 
Tekninen toimi valtuutetaan pyytämään tarjoukset toteutuksesta kun putkiston lopulli-
set suunnitelmat valmistuvat. 
 
Putkistorakentamista toteutetaan vaiheittain. Kun ensimmäinen putkistoinvestointi 
valmistuu, voidaan toteuttaa linja vesitornilta Hietakankaalle kahdessa vaiheessa. Tä-
män investoinnin lopullinen toteutus tarkentuu myöhemmin. 
 
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja lisäsi ehdotukseen, että työryhmä jatkaa työs-
kentelyään pitkän aikavälin putkistoinvestointien suunnittelemiseksi. Työryhmä voi 
oman harkintansa mukaan käyttää Kimmo Halmista asiantuntijana. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, keskustelun kuluessa tehdyin lisäyksin, yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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225 § KANNANOTTO AB EKOROSK OY:N PÄÄTÖKSESTÄ MUUTTAA BIO- JA ENER-
GIAJÄTTEEN VASTAANOTTOA SEKÄ KÄSITTELYÄ YHTIÖN JÄTTEENKÄSITTELY-
LAITOKSELLA JA SIIRTYMINEN BIO- JA ENERGIAJÄTTEEN 2-ASTIAKERÄYKSEEN 

Khall § 225 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Pohjanmaan jätelautakunta on pyytänyt Evijärven kunnanhallitukselta kannanottoa 
kunnallisen jätehuoltoyhtiön Ab Ekorosk Oy:n operatiivisesta päätöksestä siirtyä 
1.7.2018 lähtien bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen. 
 
Ekoroskin hallitus teki 19.9.2014 operatiivisen päätöksen bio- ja energiajätteen tule-
vasta vastaanotosta ja käsittelystä. Päätös bio- ja energiajätteen erilliskeräyksestä, 
omasta biojätteen esikäsittelystä sekä mädätyksen ostopalvelusta perustui FCG:n 
selvitykseen parhaasta vaihtoehdosta sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkö-
kulmasta. Pohjanmaan jätelautakunta kuitenkin hylkäsi kolmannessa käsittelyssään 
19.5.2015 esityksen muutoksista kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin, jotka olisi mah-
dollistanut siirtymisen ns. 2-astiajärjestelmään jo 1.1.2016 alkaen. 
 
Ekoroskin käyttämä optinen jätteenlajittelulaitos on tullut käyttöikänsä päähän, eikä 
muutenkaan ole enää nykystandardien mukainen. Bio- ja energiajätteen erilliskeräyk-
sen avulla molempien jätelajien laatu paranee. Ekoroskin investointi- ja käyttökustan-
nukset laskevat, jolloin Ekoroskin on mahdollista pienentää kotitalouksille tulevaa kä-
sittelymaksua. Jätteen kuljetuskustannusten muutos riippuu kullakin alueella toimivan 
urakoitsijan hinnoittelusta. Helpottaakseen siirtymistä bio- ja energiajätteen erilliske-
räykseen Ekorosk on tarjoutunut jakamaan omistamansa biojäteastiat alueen kotita-
louksien käyttöön.  
 
Kunnat ovat osakassopimuksella siirtäneet lakisääteiset kunnan jätehuollon palvelu-
tehtävät Ab Ekorosk Oy:lle. Lakisääteiset palvelutehtävät ovat mm. kunnallisen jät-
teen vastaanottaminen ja käsittely. Tästä säädetään jätelain (646/2011) 43 §:ssä. 
Jotta Ekorosk pystyisi hoitamaan annettuja tehtäviä asianmukaisesti ja kokonaista-
loudellisesti suotuisasti parasta mahdollista tekniikkaa hyväksikäyttäen, on perustel-
tua siirtyä 2-astia järjestelmään. 
 
Ekoroskin hallitus päätti 7.4.2017, että toimialueella siirrytään bio- ja energiajätteen 
erilliskeräykseen 1.7.2018 alkaen. 
 
Muutos tarkoittaa, että: 

• Käsittelyä varten bio- ja energiajätejakeet toimitetaan erillisiin vastaanotto-
paikkoihin. 

• Bio- ja energiajätteiden kuljetukset suoritetaan monilokeropakkaajalla tai ta-
vanomaisella yksilokeropakkaajalla. 

• Kiinteistöissä bio- ja energiajätteet kerätään kahteen erilliseen jäteastiaan tai 
vaihtoehtoisesti monilokeroastiaan. 

• Kunnalliset jätehuoltomääräykset muutetaan siten, että bio- ja energiajättei-
den keräys kahdessa erillisessä jäteastiassa tai vaihtoehtoisesti monilokero-
astiassa on kiinteistöjen haltijoille pakollinen. 

 
Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan puoltavansa Eko-
roskin päätöksen mukaisesti siirtymistä bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen 
1.7.2018 alkaen. 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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226 § KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 
TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 
2019 – 2020 POHJALTA 

Khall § 226 
9.10.2017  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto varaa jäsenkunnille perussopimuksen 19 §:n mukaisesti tilai-
suuden esitysten tekemiseen liiton toiminnan kehittämiseksi. Maakuntahallitus on 
25.9.2016 käsitellyt talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä ehdotuksen talous-
suunnitelmaksi vuosille 2019–2020. Talousarvio ja taloussuunnitelma eivät sisällä in-
vestointeja, joten investointiosaa ei laadita. 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 talousarvion toimintamenot ovat 3.120.755 € ja 
toimintatuotot 3.319.889 €. Talousarvionehdotus on kokonaisuudessa vuosikatteel-
taan 199.785 € ylijäämäinen. Vuosikate sisältää 195.188 euron varauksen väliaikais-
hallintoon/maakuntauudistuksen valmisteluun.   
 
Kuntien maksuosuus pohjautuu kuntien verotulojen kehitykseen ja vuoden 2016 vero-
tuloihin. Ehdotuksessa jäsenkuntien kuntien yhteenlaskettu maksuosuus pysyy vuo-
den 2017 tasolla mutta yksittäisten kuntien maksuosuudet voivat muuttua.  
 
Evijärven kunnan maksuosuus vuodelle 2018 on Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvio-
ehdotuksen mukaan 36.201,80 euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 728,56 euroa 
(-1,97 %). 
 
Tilinpäätöksen 2016 mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton taseeseen on kertynyt 1,28 M€ 
ylijäämää. SOTE- ja maakuntauudistuksen toteutuessa tällä tietoa vuoden 2019 lo-
pussa Etelä-Pohjanmaan liitto lakkaa.  Ylijäämää on mahdollista hyödyntää kuntien 
alhaisempina maksuosuuksina vuodelle 2019. 
 
Esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan tiistaihin 30.10. mennessä Etelä-
Pohjanmaan liittoon. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjan-
maan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2019–2020.  

 
Etelä-Pohjanmaan liiton lakatessa taseeseen kertynyt ylijäämä on mahdollisuuksien 
mukaan huomioitava kuntien alhaisempina maksuosuuksina tai erillisenä maakunnan 
kehittämisrahastona vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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227 § HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN –KURSSI 

Khall § 227 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari järjestää Hyväksytty Hallituksen jäsen (HHJ) -kurs-
sin Seinäjoella loka-marraskuussa. Aihetta lähestytään käytännönläheisesti – oh-
jelma sisältää tapausesimerkkejä erilaisten yritysten hallitustyöskentelystä ja sen 
osuudesta näiden menestymisessä. Lisäksi kurssilla on ryhmätöitä todellisten yritys-
ten hallitustyön kysymyksistä. 

 
Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa, tuetaan pk-yrityksen kasvua sekä luo-
daan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. HHJ kurssi soveltuu halli-
tustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista on hyötyä sekä hallitus-
työtä jo tekevälle että sitä vasta harkitsevalle auttaen myös yrittäjiä ja yritysjohtajia 
saamaan hallitustyöskentelystä aiempaa enemmän irti. 

 
Toimivan hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitse-
mat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi. 
 
Kurssi soveltuu myös kunnallisten tytäryhtiöiden (mm. osakeyhtiöt ja liikelaitokset) 
hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Kurssista on hyötyä Evijärven kunnan tytäryhtiöi-
den hallitustyöskentelyssä sekä kunnan osakkuusyhtiöiden hallitustyöskentelyyn. 
 
Kunnanjohtaja on Järvinet Oy:n hallituksen jäsen. Järvinet Oy on kauppakamarin jä-
senyritys, jolloin kurssin hinta on 1300 euroa. Järvinet Oy on sitoutunut maksamaan 
koulutuksen.   

 
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja voi harkintansa mukaan osallistua enin-
tään kolmen päivän pituisiin koulutuksiin määrärahojen mahdollistamissa rajoissa. Yli 
3 päivän poissaoloa edellyttämistä koulutuksista päättää kunnanhallitus.  
 
HHJ-kurssi koostuu neljästä 31.10 (klo 11–17), 9.11 (klo 11–17), 16.11 (klo 11–17) ja 
29.11 klo 8.30–15) luentojaksosta Seinäjoella sekä yhdestä ryhmätyöskentelystä 
22.11. (klo 12–16). Kurssin teemoja ovat hyvä hallintotapa; hallituksen ja hallitustyön 
organisointi; strategiatyö; sekä yrityksen talouden seuranta ja ohjaus. Osallistujat 
saavat kurssilta lukupaketin. 

 
 Puheenjohtajan ehdotus: 

1. Kunnanhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 
ilman viranhaltijan esittelyä. 

2. Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Teemu Kejonen voi osallistua HHJ –
kurssille. 

 
 Teemu Kejonen poistui intressijäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen 1. kohdan. Käytiin keskustelu kohdasta 2. Kes-
kustelun kuluessa Jorma Tolonen kannatti puheenjohtajan ehdotuksen 2. kohtaa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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228 § KUNTARAHOITUSOSUUS VIENTIYHTIÖ VIEXPON TOIMINTAAN 

Khall § 228 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva yritys, joka tarjoaa pienille ja keskisuurille yri-
tyksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja. Sen perustehtävänä on neuvoa ja pal-
vella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyk-
sissä. Viexpon missiona on luoda hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen tukemalla eri 
toimialoilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä palveluin ja neuvoin. Osuus-
kunta Viexpolla on merkittävä kansallinen ja alueellinen rooli. Valtio on tukenut Viex-
pon toimintaa vuodesta 1971 alkaen. Päätoimialueena TEM:n yleisavustuksella to-
teutettavan perusneuvonnan osalta ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakun-
nat, mutta osuuskunnan toiminta on ulottunut vahvasti myös etelä-pohjalaisten yritys-
ten hyväksi koko toiminta-ajan, välillä myös erillisjärjestelyin. Muun toiminnan osalta 
Viexpo toimii kaikissa Pohjanmaan maakunnissa ja kansallisesti. 

 
Viexpon toiminta on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Viexpon tavoitteena on pk-yri-
tysten kilpailukykyisen ja kannattavan kansainvälistymisen kautta syntyvän kasvun 
aikaansaaminen, ja viennin määrän kaksinkertaistaminen 2020 loppuun mennessä 
toimialueella. Osuuskunta on edelleen vahva, jatkossa entistäkin räätälöidympien ja 
kokonaispalvelullisten yhteisvientihankkeiden toteuttaja. Viexpon merkitys alueemme 
tänä päivänä hyvin globaalien yritysten kansainvälistymispolulla on ollut erittäin mer-
kittävä. Viexpo on lukeutunut jo kauan maan suurimpiin yhteisvientihankkeiden järjes-
täjiin ja tästä asiakaskunnasta puolet tulee muulta Suomesta.  Viexpon vahvuuksia 
ovat mm. vahva viennin kehittämisen juuristo, yrityslähtöisyys, dynaamisuus ja inno-
vatiivisuus, erittäin laajat paikalliset, alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot 
sekä verkosto-osaaminen, aito kaksikielisyys ja rikas monikielisyys, ja Pohjanmaan 
maakuntien yrityskentän pitkäaikainen tuntemus. 

 
Osuuskunta toimii kolmelta paikkakunnalta käsin. Henkilöstöstä Kokkolassa on 1, 
Pietarsaaressa 2 ja Vaasassa 4 henkilöä sekä 1-2 korkeakouluharjoittelijaa sijoittuen 
eri paikkakunnille.  Lisäksi Ranskasta käsin toimii yksi henkilö sopimussuhteessa. 
Suupohjan rannikkoseudulla on käynnistetty vientiklinikkatoiminta, paikkana Kristii-
nankaupunki. Vastaavasta palvelusta on keskusteltu myös muualla. Toiminnasta 
Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu pohdinta ja alueelle on tarkoitus sijoittaa yksi henkilö. 
Toiminnan kehittyessä vahvojen osaajien tarve kasvaa. Tähän vastataan aktiivisella 
verkottumisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä, kansainvälisten opiskelijoiden ja alu-
eella asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden potentiaalin käyttöönottamisella, 
vahvan osin jo eläköityneen sparraajaverkoston toiminnan käynnistämisellä sekä 
uusrekrytointien kautta. 

 
Viexpon strategiset valinnat 

 
• Viexpon roolina on vahvistaa kuntien elinkeinotoimintaa kansainvälistymispal-

velujen tarjoajana 
• Alueen kansainvälistyvien pk-yritysten pitkäaikainen kumppani kasvupolun eri 

vaiheissa   
• Kansallinen erityisvastuu Suomesta ja maailmalta Skandinaviaan ja yhdessä 

Pohjoismaista maailmalle  
• B2B – pohjalaisyritysten Back to Business- toimintamalli 
• Innovatiivinen ja ennakkoluuloton kansainvälistymisen edistäjä 
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Viexpon rahoitusmalli 

 
Valtion rahoitus on ollut usean vuoden ajan 350 000 € vuodessa. Tälle vuodelle 
summa tippui 310 000 €: oon, ilman perusteluja. 

 
Kunnista vain osa on osallistunut Viexpon toiminnan rahoittamiseen, vaikka Viexpo 
palvelee hyvin laajasti alueen yrityksiä. Kuntarahoitusosuus on tällä hetkellä 69 000 
e, josta suurimman osan muodostavat Pietarsaaren (suurin), Vaasan ja Kokkolan 
osuudet. Kuntarahoitusosuudet jakautuvat epätasaisesti, Pohjanmaalla maksavia 
kuntia on useampia, Keski-Pohjanmaalla vain Kokkola, Etelä-Pohjanmaan kunnat ei-
vät ole maksaneet kuntaosuuksia lainkaan. 

 
Kuntarahoituksen rakenne ja esitys siihen liittyen: 

 
Aiemmin todetun mukaisesti kuntien rahoitus on jakautunut epätasaisesti, vaikka 
Viexpo palvelee monipuolisesti alueemme kunnissa toimivia yrityksiä. Tukipolitiikan 
muutokset ovat muuttaneet tämän vuoden alusta Viexpon taloudellisen perustan 
edellyttäen uudistuksia. Viexpon toimintakulttuurin muutos on käynnissä ja toiminnan 
pääpaino on siirtymässä kenttätyöhön, lähelle yrityksiä. Käynnissä olevat kuntakier-
rokset ovat osoittaneet, että tämä muutos on tervetullut ja Viexpon kansainvälistymis-
palveluille on suuri tarve kuntien elinkeinotoimen/ kuntien kehitysyhtiöiden tukena.   

 
Viexpon yritysten perusneuvontatyöhön ja siihen välittömästi liittyvien palveluiden 
tuottamiseksi tarvittava perusrahoituksen minimitaso on 500 000 €. Niin kauan, kun 
Viexpo on valtionavustuksen piirissä, kuntien rahoitusosuuden tulisi olla noin 200 000 
€. Kuntarahoitusosuus on nyt 69 000 €. Eroa vaadittavaan tasoon on noin 130 000 e. 
Kuntarahoituksen laajentamisella Viexpo pyrkii kuromaan vajeesta osan umpeen. 

 
Viexpon mukaan sen kansainvälistymispalvelukokonaisuus yrityksille on avattava ja 
sovittava kehitysyhtiö/kuntakohtaisesti. Kehitysyhtiöiden osalta asiasta on jo keskus-
teltu ja tarkentavat kierrokset ovat menossa. Käynnissä oleva ja lokakuun puoliväliin 
kestävä kuntakierros on osoittanut Viexpon palveluiden tarpeellisuuden kuntien tu-
kena, juuri perusneuvonnan osalta. Evijärven kuntavierailu oli 21.8.2017.  

 
Viexpon tavoite kuntarahoituksesta vuodelle 2018 on 163 000 €, sen jakautuessa 
pohjanmaan maakunnille suhteessa Pohjanmaa 92 000 €, Keski-Pohjanmaa 28 500 
€ ja Etelä-Pohjanmaa 42 500 €. 
 
Evijärven kuntarahoitusosuudeksi vuodelle 2018 Viexpo esittää 500 euroa. 
 
Kuntakohtaisen rahoitusosuuden perusteena on kunnissa olevien yksityisten työpaik-
kojen määrä. Kuntarahoituksen hakuperusteet kokonaisuudessaan ja tarkempi selvi-
tys kuntien rahoitusosuuksien perusteista ja kuntarahoituksen toteutusvaihtoehdoista 
sekä kuntavierailujen aikataulutus on liitteenä olevassa Viexpon kuntiin toimittamassa 
kirjeessä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärvi osallistuu Osuuskunta Viexpon kuntarahoituk-
seen 500 eurolla vuodessa, jos vähintään 2/3 muista kunnista sitoutuu rahoittamaan 
Viexpon toimintaa. Kunnanjohtaja valtuutetaan sopimaan tarkemmin kuntarahoituk-
sen muoto. 
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 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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229 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN OSUUSKUNTA VIEXPON 
OSUUSKUNTAKOKOUKSEEN 

Khall § 229 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Evijärven kunta on yhdellä osuudella jäsenenä Osuuskunta Viexpossa. 
 

Kunnanhallitus on edellisen kerran kokouksessaan 2.2.2015 §:ssä 35 valinnut edus-
tajakseen Osuuskunta Viexpon osuuskuntakokoukseen kunnanjohtajan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2017 - 2019 edustajak-
seen kunnanjohtajan ja hänelle varaedustajan Osuuskunta Viexpon osuuskuntako-
kouksiin. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti varsinaiseksi edustajaksi kunnanjoh-
tajaa ja varaedustajaksi Karoliina Sulkakoskea. 
 
Alina Niemi ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana varsinaiseksi edustajaksi 
kunnanjohtajaa ja varaedustajaksi kehityssihteeriä / kehittäjäkoordinaattoria. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Marita Huhmarsalon ehdotus raukeaa kannattamattomana. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Osuuskunta Viexpon 
osuuskuntakokouksiin kunnanjohtajan ja varaedustajaksi kehityssihteerin / kehittäjä-
koordinaattorin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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230 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN FOODWEST OY:N YHTIÖKO-
KOUKSEEN 

Khall § 230 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunta on osakkaana elintarvikealan osaamiskeskus Foodwest Oy:ssä. Kun-
nalla on 8 osaketta. 
 
Kunnanhallitus on edellisen kerran kokouksessaan 2.2.2015 §:ssä 35 valinnut edus-
tajakseen Foodwest Oy:n yhtiökokoukseen kunnanjohtajan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2017 – 2019 edustajansa 
ja tälle varaedustajan Foodwest Oy:n yhtiökokouksiin. 
 
Keskustelun kuluessa Jorma Tolonen ehdotti edustajaksi Foodwest Oy:n yhtiöko-
kouksiin kunnanjohtajaa ja varaedustajaksi kehityssihteeriä / kehittäjäkoordinaattoria. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Foodwest Oy:n yhtiöko-
kouksiin kunnanjohtajan ja tälle varaedustajaksi kehityssihteerin / kehittäjäkoordinaat-
torin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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231 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMATTA JÄTTÄMINEN NEO INDUSTRIAL 
OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 

Khall § 231 
9.10.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnalla on Neo Industrial Oyj:n (ent. Neomarkka Oyj) B osakkeita 200 
kappaletta, yhtiön B osakkeiden kokonaismäärän ollessa yhteensä 5 880 760 kappa-
letta. 

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.2.2015 §:ssä 35 valinnut Neo Industrial Oyj:n yh-
tiökokousedustajaksi kunnanjohtajan. Huomioiden kunnan pieni omistusosuus julki-
sesti noteeratusta yli 100 miljoonan liikevaihdon omaavasta pörssiyhtiö Neo Industrial 
Oyj:stä, kunnan edustus yhtiökokouksissa ei ole välttämätön.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää olla valitsematta edustajaansa 
Neo Industrial Oyj:n yhtiökokouksiin. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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232 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 232 
9.10.2017 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: 
 
 Sivistyslautakunta 7/2017 (19.9.2017) 
 Tekninen lautakunta 7/2017 (25.9.2017) 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 43 Lyhytaikainen laina 
 44 TYKY -päivän kuljetus 
 45 Valtuustoseminaarin kuljetus 
 46 virkamatka 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 173 Asuntohakemus 
 192 Työsuhteen jatkaminen 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 353 Opettajan sijaisuus 
 354 Tilapäinen keittiötyöntekijä 
 357 Opettajan sijaisuus 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 8 Saldovapaa 
  
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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233 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 233 
9.10.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 7 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 19.9.2017, 26.9.2017 ja 3.10.2017 
3. Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja, 7.9.2017 
4. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 8/2017, pöytäkirja, 

19.9.2017 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 9/2017, pöytäkirja, 12.9.2017 
6. Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntavaltuusto 2/2017, esityslista, 9.10.2017 
7. Asunto Oy Kultalahti, Yhtiökokous 2/2017, pöytäkirja 29.9.2017 
8. Asunto Oy Tervahauta, Yhtiökokous 2/2017, pöytäkirja 29.9.2017 
9. Asunto Oy Nykälänaho, Yhtiökokous 2/2017, pöytäkirja 29.9.2017 
10. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Hallitus, esityslista 2.10.2017 
11. Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntahallitus 8/2017, esityslista, 25.9.2017 
12. Kuntaliitto, yleiskirje 20/2017, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 

2018, 20.9.2017 
13. Kuntaliitto, yleiskirje 21/2017, Musiikin esityskorvaukset Gramexille vuonna 

2018, 26.9.2017 
14. Valvira, ilmoitus V/75067/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuotta-

jan toimipaikan toimintakunnan laajentaminen, 2.10.2017 
15. Valvira, päätös V/75625/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen anta-

mista koskeva luvan muuttaminen, 3.10.2017 
16. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 10/2017, esityslista, 10.10.2017 
17. Pesänhoitajan selvitys velallisesta / Haapajärvenkylän vanhustentuki ry (Kon-

kurssilaki 9 luku 2 §, salaus 14 luku 13 § ja 14 §) 
18. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, jäsenkuntien palvelumaksut 9/2017 
19. Sijoitustoiminnan kehitys, Aktia, 9/2017  
20. Sijoitustoiminnan kehitys, Taaleri, 9/2017 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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234 § MUUT ASIAT 

Khall § 234 
9.10.2017 

1. 18.9.2017 KH:n kokouksessa käsitelty kannanotto kiertoliittymästä kt 63 / kt 68 ris-
teykseen. Kunnan edustajat vievät kannanoton liikenne- ja viestintäministeri Anne 
Bernerille 10.10.2017. ELY keskuksen edustaja Anders Östergård tulee asiaan liit-
tyen kuntavierailulle Evijärvelle. 

 2. Keskusteltiin leirintäalue Sillankorvan vuokrasopimuksen jatkamisesta. 
 3. Attendon kohteisiin tutustuminen. 
 4. Antinrinteen kiinteistöjen kunto ja kuntoraportit. 

5. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion käsittely yhtymähallituksessa 
10.10.2017. 
6. Keskustan alueen liittymien kunto (Osuuspankin ja Apteekin edustalla), entisen pa-
lolaitoksen liittymän kunto. 
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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 218, 219, 220, 221, 232, 233, 234 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 222, 223, 225 - 231 
 
 

 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 222 - 231 
 
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. 

 


