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132 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 132 
30.8.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

133 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 133 
30.8.2018 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: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

134 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 134 
30.8.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marita Huhmarsalo ja Marja-Leena Kul-

talahti. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Huhmarsalo ja Marja-Leena Kulta-
lahti. 
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135 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2018 - 30.6.2018 

Khall § 135 
30.8.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2018 – 
30.6.2018. Raportti toteumaan toimitetaan oheismateriaalina ennen kokousta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa valtuus-
tolle tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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136 § HANKKEIDEN TILANNE JOIHIN KUNTA ON MYÖNTÄNYT ALKUPÄÄOMAA  

Khall § 136 
30.8.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  

Kunta on myöntänyt alkupääomalainaa seuraaville hankkeille, joiden hankeaika on 
päättymässä: 

• Elinvoimainen Evijärvi (KH § 118, 15.6.2015) 
• Kuntalaiset kuntoon (KH § 118, 15.6.2015) 
• Särkikylän kosteikkohanke (KH § 145, 31.10.2016) 
• Mobiili –hanke (KH § 183, 14.8.2017) 
• Liikuntaleikkipuisto (KH § 184, 14.8.2017) 

 
Hankkeiden velkakirjoissa on sovittu, että alkupääoma maksetaan takaisin, kun 
hanke on saanut ELY-keskukselta tarvittavan maksatuksen, viimeistään 30.6.2018. 
 
Hankkeilta saatujen selvitysten mukaan ELY-keskuksen maksatukset ovat myöhässä 
useita kuukausia, jopa vuoden, joten hankkeiden kunnan myöntämän rahoituksen ta-
karaja on syytä neuvotella uudelleen. 
 
Oheismateriaalina on tilanne hankkeittain. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Hallitus merkitsee hankkeiden tilanteen tiedokseen ja val-
tuuttaa kunnanjohtajan jatkamaan kunnan myöntämien lainojen eräpäivää. 
 
Terhi Kultalahti (yhteisöjäävi) ja Markus Kattilakoski (yhteisöjäävi) poistuivat esteelli-
sinä asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi varapuheen-
johtaja Jorma Tolonen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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137 § 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 

 
Khall § 58 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kylien kehittämisrahan hakuaika päättyi maaliskuun lopussa 2018. Kehittämisrahaha-
kemuksia tuli hyvin: kaikkiaan 18 kappaletta 13:lta eri toimijalta monipuolisiin käyttö-
tarkoituksiin ja eri puolilta kuntaa. 
 
Pääosa hakemuksista (14) oli niin sanottuja ”pieniä hankkeita” eli maksimissaan tu-
hannen euron hankkeita. Pienissä hankkeissa kunnan tuki voi olla 100 %. 
Kaksi hakemuksista oli suuruusluokaltaan 1.000–2.000 euroa eli ne ovat ”keskisuuria 
hankkeita”. Näiden hankkeiden tuki voi olla maksimissaan 50 %. 
 
Näiden 16 hakemuksen yhteenlaskettu kokonaissumma 18.981 euroa, josta kunnalta 
haettu osuus on 15.807,3 euroa. 
 
Lisäksi kaksi neljän tuhannen euron kylien kehittämisrahahakemusta liittyi Eurojärven 
uimapaikan kehittämiseen. Eurojärven uimapaikan kehittämiseen on ehdotuksena 
käyttää investointiohjelmassa olevaa rahaa. 

 
Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa linjattiin että Kehittämisrahalla voidaan tukea 
ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja sekä toimintoja, jotka tukevat osal-
taan seuraavia tavoitteita: 

• Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.  
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• Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä. 

• Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen har-
joittamiseen.   

• Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun. 

Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja hank-
keesta tehtävän loppuraportin mukaisesti ALV-verottomasta summasta.  

Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa on määritelty, että jos rahaa jää ensimmäi-
sestä hakukierroksesta jäljelle järjestetään syksyyn lopulla uusi haku. 
 
Liitteenä on tiivistelmä kylien kehittämisrahahakemuksista ja kylien kehittämisrahan 
jakoperusteet. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Markus Kattilakoski poistuivat yhteisöjääveinä py-
kälän käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 

• Päätetään myöntää kylien kehittämisrahasta seuraavasti: 
• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-

joiden pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Varastotilan korjaus, kahvion kun-

nostus, käsikassajärjestelmän asennus 983,3 e 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Kylätapahtuman järjestäminen 

200 e 
o Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry: Perhekerhotoiminnan järjestämi-

seen, kylätapahtumien järjestämiseen 1.000 e 
o Evijärven Palomiehet ry: Nuorisopalokuntalaisten varustehankinta 

kymmenelle 1.000 e 
o Evijärven Urheilijat ry: Liikuntavälineiden hankinta tulevaan Rantapuis-

tikkoon kaikkien käyttöön 1.000 e  
o Evijärven Urheilijat ry: Tapahtuman järjestämiseen, Evitriathlon ja 

Vettä Korvassa 1.000 e  
o Evijärven Yrittäjät ry: Penkkien/pöytäryhmien hankinta keskustaan 

1.000 e  
o Evipartio ry: Korkeamaan maja, Majan vesirännien ja katoksen materi-

aalit 1.000 e 
o Inan Kyläseura ry Venesataman kunnostus (laituri, puutarhakalusteet 

ja yleisilme), Viskarinlipun laituri 1.000 e 
o Jokikylän Kylätalo: Kylätalon vessojen korjaus 1.000 e  
o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Tietokone Sopulaan yleiseen käyt-

töön 1.000 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Uimapaikan kunnostus ja laituri 790 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Pitkospuiden sahaus, Särkikylän kosteikon 

luontopolulle 660 e 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden keskisuuriin hankkeisiin 50 % tuella: 

o Evijärven Nuorisoseura ry: Uuden astianpesukoneen hankinta keitti-
öön, kokonaiskustannus 2.700 e, josta tuki 50 % 1.350 e 
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o Evijärven Rukoushuoneyhdistys Saalem ry: Kokkolahden leirikeskuk-
sen uimapaikan kunnostus ja vesiliukumäki, kokonaiskustannus 
3.000e, josta tuki 50 % 1.500 e 
 

• Siirretään Evijärven Urheilijat ry:n Talviriehan 2019 kehittämisrahahakemus 
(1.000 e) syksyn hakukierrokselle. 

• Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros syyskuussa, jolloin ha-
kuaika päättyy 15.9.2018 ja jaosta päätetään kunnanhallituksessa syys-
kuussa. 

• Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 14.159,30 euroa, 
syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 15.840,70 euroa. 

 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että siviltä siirretyt hakemukset siir-
retään takaisin sivistyslautakunnalle. Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdo-
tusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Khall § 72 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisrahojen jakamisen jälkeen on ilmennyt, että yksi ajallaan jätetty ha-
kemus on jäänyt kirjaamatta mukaan hakuun. 
 
Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry on hakenut yhteensä 1.000 euroa kylien 
kehittämisrahasta: 500 euroa Vasikkaniemen kunnostuksiin sekä 500 euroa vanhan 
tuulimyllyn kunnostukseen. Kylien kehittämisrahaa on reilut puolet jäljellä (>15.000 
euroa) ja hankkeet on arvioitu kylässä hyväksi ja niihin on päätetty hakea kylien kehit-
tämisrahaa. On perusteltua myöntää kunnostushankkeille haettu kylien kehittämis-
raha. 

 
Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi pu-
heenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Pöytäkirjan tarkastajaksi §:n ajaksi Jari Antti-
kosken tilalle valittiin Jorma Tolonen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 
1. Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraavaan pieneen 

hankkeeseen 100 % tuella: 

a. Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry: Vasikkaniemen puuceen ja 
pukukoppien kunnostus (500 €) sekä Haapajärvenkylän tuulimyllyn siirto 
ja kunnostus (500 €), kokonaiskustannus 1.000 €. 

 
2. syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 14.840,70 euroa 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 137 
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30.8.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisrahan syksyn hakua on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:   
  

• Hakuaika on syyskuu 2018 
• Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika loppuvuosi 2018. 
• Haettava rahoitus 14.840,70 euroa 
• Kunnanhallitus päättää tukea saavista lokakuun alun kokouksessa. 

 
Seuraava tarkennus on ollut puheena ja suunnitteilla tehdä jakoperusteisiin: 
 
Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan. Poliitti-
set ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien kehittämisrahaa mutta kylien kehittä-
misrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yhteisöille arvioidaan tapauskoh-
taisesti.   
 
Kuluva vuosi on suunniteltu toteutettavaksi edellä olevaa tarkennusta lukuun otta-
matta muilta osin samoilla hakukriteereillä kuin kevään haku. Vuoden 2019 hakuun 
on suunnitteilla jakaa eri rahaa yleiseen kehittämiseen ja tapahtumiin. Se tarkentuu 
kun kevään hakukriteereistä päätetään alkuvuodesta 2019. Mahdollisesti kylien kehit-
tämisrahaan on tulossa muitakin tarkennuksia tämän vuoden kokemusten perus-
teella. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tälle vuodelle jäljellä oleva 
kylien kehittämisraha (14.840,70 e) avataan haettavaksi oheismateriaalina olevan ha-
kulomakkeen mukaisesti. Haku on auki syyskuun 2018 loppuun asti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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138 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ LEPORANTA 52-401-14-3 
 
Khall § 138 
30.8.2018 Valmistelija:  kunnaninsinööri Tuomo Saari  
  

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (myöhemmin ostaja) on tehnyt kunnalle kirjallisen ostotar-
jouksen noin 1000 m²:n suuruisesta määräalasta kunnan omistamasta kiinteistöstä 
Leporanta 52-401-14-3. Kyseinen määräala sijaitsee Ruurikkalan pohjoispuolella. Ky-
seinen määräala on ostajan omistaman omakotitalon ja Evijärven rannan väliin jäävä 
alue. Määräala on rakentumaton, mutta ostaja on hoitanut aluetta kuin se olisi heidän 
nurmialuetta. Ostaja tarjoaa kyseisestä määräalasta 1€/m². 
 
Kunta myy teollisuuskäyttöön asemakaavoitettua teollisuusmaata 1€/m² ja asuinkäyt-
töön kaavoitettua maata 3€/m². Kiinteistötoimikunnan linjauksen mukaan kunnalle tar-
peettomista maista voidaan luopua. Kiinteistötoimikunnan ehdotuksen mukaan myyn-
tihinnan tulee olla vähintään 2 €/m² ja ostajan tulee vastata kaavamuutoksen tekemi-
sestä. 
 
Ostajan kanssa on neuvoteltu tarjouksesta ja he ovat valmiita hyväksymään maan 
hinnaksi 2 €/m². Lisäksi he ostaja sitoutuu osallistumaan omalla kustannuksellaan 
alueen mahdollisten kaavamuutoksen tekemiseen ostamansa määräalan pinta-alan 
suhteessa. 
 
Kyseinen alue on kirkonseudun osayleiskaavassa varattu vesiliikennettä palvelevaksi 
alueeksi. Ruurikkalan alueen rakennuskaavassa kyseinen alue on kaavoitettu lähivir-
kistysalueeksi. Lähivirkistysalueella on kaikilla vapaa kulkuoikeus, eikä siihen voi ra-
kentaa yksityiseen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia. 
  
Ostajan tarkoituksensa on saada alue omaan käyttöönsä, jonne he voisivat tulevai-
suudessa rakentaa grillikatoksen sekä oman laiturin. 
  
Kartta- ja kaavaote liitteenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta 
myy ~1000 m²:n määräalan kiinteistöstä Leporanta 52-401-14-3 xxxxx xx xxxxx 
xxxxxxxxxx hintaan 2000 €. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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139 § VUONNA 2014 SALAISIKSI PÄÄTETYT KUNNANHALLITUKSEN ASIAT 

Khall § 139 
30.8.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus päätti (KH 4/2018, 26.3.2018 § 47) tarkistaa salaisiksi merkittyjen asi-
oiden salausperusteet vuodesta 2013 lähtien ja merkitä salausperuste pöytäkirjaan 
sekä julkistaa ne pykälät, joiden salaukseen ei ole perustetta. 
 
Vuonna 2014 kunnanhallituksessa salaiseksi oli merkitty 7 asiaa (§:t 18, 29, 44, 45, 
95, 135 ja 146). 
 
Uudelleen arvioidut asioiden salausperusteet: 
§ 18 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 29 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 44 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
§ 45 (ei salausperustetta – julkistetaan) 
§ 95 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 135 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
§ 146 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
 
Vuonna 2014 salaiseksi arvioidut asiat ovat esillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2014 salaisten asioiden 
salausperusteet seuraavasti ja päättää julkistaa asiat, joille ei ole salausperustetta:  
§ 18 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 29 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 44 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
§ 45 (ei salausperustetta – julkistetaan) 
§ 95 (Julkisuuslaki § 24, kohta 18) 
§ 135 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
§ 146 (Julkisuuslaki § 24, kohta 23 (osittainen salaus)) 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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140 § SELVITYS JA LAUSUNTO EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAAN 
XXXXX XXXXXXXX KANTELUUN 

Khall § 140 
30.8.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Valtuutettu xxxxxx xxxxxxxx on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle 2.5.2018 kan-
telun koskien Evijärven kunnan menettelyä pöytäkirjojen julkaisemisessa kunnan 
verkkosivuilla ja asiakirjapyyntöön vastaamisessa. xxxxxxxxx on lisäksi täydentänyt 
kanteluaan 9.5.2018.  
 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on lähetetty kuntaan 6.6.2018 päivätty sel-
vitys- ja lausuntopyynnön (EOAK/2419/2018). Selvitys- ja lausuntopyynnön mukaan 
selvityksessä ja lausunnossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten kunnan 
menettely täyttää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 
säädetyt vaatimukset.  
 
Selvitys- / lausuntopyyntö sekä kunnanhallituksen selvitys / lausunto toimitetaan halli-
tukselle ennen kokousta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa selvityksen ja lausunnon eduskun-
nan oikeusasiamiehelle 2.5.2018 xxxxx xxxxxxxxx tekemään kanteluun liittyen. Selvi-
tyksen liitteinä oikeusasiamiehelle toimitetaan kantelussa mainitut asiakohdat ja pöy-
täkirjat. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti KH 26.3.2018 § 47 ja KH 7.5.2018 § 
77 perustuen lisäystä kunnanjohtajan ehdotukseen ja KH:n lausuntoon 4. kappaleen 
jälkeen: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen julkiseksi toteamia päätöksiä ei jul-
kaistu välittömästi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti. 
 
Heikki Vainionpää ja Jorma Tolonen kannattivat Marita Huhmarsalon tekemää ehdo-
tusta. 
 
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 4 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina 
Niemi ja Terhi Kultalahti) ja 3 EI-ääntä (Marita Huhmarsalo, Jorma Tolonen ja 
Heikki Vainionpää).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 4-3. 
 
Marita Huhmarsalo, Jorma Tolonen ja Heikki Vainionpää jättivät eriävän mielipiteen 
(kirjallisesti liitteenä). 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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141 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 141 
30.8.2018 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: 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 § 133 Asuntohakemus 
 § 144 Asuntohakemus 
 § 147 Asuntohakemus 
 § 148 Asuntohakemus 
 § 149 Asuntohakemus 
 § 150 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 § 266 Eron myöntäminen 
 § 284 Kirjekuoritarjouksen hyväksyminen 
 § 285 Särkikylän koulun 5. ja 6. luokkien retkipäivien hyväksyminen 
  
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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142 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 142 
30.8.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 15 kpl 
2. Muistio johtoryhmän kokouksesta 14.8.2018 ja 21.8.2018 
3. Kuntaliitto, Yleiskirje 6/2018, Tietosuojavastaavan nimittäminen, tehtävät 

ja asema, 16.8.2018 
4. Kuntaliitto, Yleiskirje 7/2018, Julkista sektoria koskeva valtakunnallinen 

työterveysyhtiö-hanke, 15.8.2018 
5. EPSHP, hallitus, PTK, 13.8.2018 
6. Kansallisarkisto, tiedote, EU-tietosuoja-asetus ja Kansallisarkiston pysy-

vää säilyttämistä koskevien päätösten soveltaminen, 16.8.2018 
7. LSSAVI, Rekisteriote, Yksityisten palvelujen antajien rekisteri, H10 Kymp-

pipalvelut Oy, 20.8.2018 
8. LSSAVI, Päätös, Yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekis-

teröinti: kunnan lisääminen, LSSAVI/5613/2018, 21.8.2018 
9. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/27187/2018, 16.8.2018 
10. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Dnro V/39883/2018, 22.8.2018 
11. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta, Dnro V/39883/2018, 22.6.2018 
12. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/40084/2018, 28.8.2018 
13. EP:n liitto, Maakuntahallitus, esityslista, 27.8.2018 
14. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 6/2018 
15. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus, ptk 7/2018, 

21.8.2018 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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143 § MUUT ASIAT 

Khall § 143 
30.8.2018 
 1. Kunnan rivitalon myynti 
 2. Kiinteistön hankinta keskustan alueelta nuorisotilaksi 
 3. Mahdollinen maan hankinta keskustan alueelta 
 4. Nettihuutokaupassa myynnissä olleet tontit 
 5. Antinrinne ja Attendo asian eteneminen (iltakoulu 26.9.) 
 6. Kehityskeskustelut 
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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 132 – 135, 138, 140 - 143 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 136, 137, 139  
 
 

 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 136, 137, 139 
 
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. 

 


