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153 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 153 
9.9.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
154 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 154 
9.9.2019 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. 
 
Pöydälle on jaettu asia: Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus- ohjelmaan osallis-
tujat. Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään §:nä 166. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus- 
ohjelmaan osallistujat käsitellään §:nä 166. 

 

155 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 155 
9.9.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jorma Tolonen ja Satu Ritala. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Tolonen ja Satu Ritala. 
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156 § VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020–2022 TALOUSSUUNNI-
TELMAN LAADINTAOHJE 

Khall § 156 
9.9.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kasvu on hidastunut viime vuosien hyvästä kasvuvauhdista. Ennusteiden mukaan ta-
louskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailmankau-
pan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun jakson 2020–2023 lopulla. 
Julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vä-
hitellen heikentyä. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) 
kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uudelleen kasvuun. 
 
Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa ennusteiden mukaan 1,6 % vaikka näkymät vien-
timarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet. Julkisten investointien kas-
vun arvioidaan jatkuvan nopeana. Kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä 
työllisyyden koheneminen.  
 
Vuonna 2020 BKT kasvaa ennusteiden mukaan 1,2 %. Talouskasvun hidastuminen 
ja nimellispalkkojen nousu alkavat heikentää työllisten määrän kasvua. Työllisyysaste 
nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähen-
tyessä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin 
ilman merkittäviä lisätoimia. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v. 2021. 
 

Kuntatalouden osalta vuosi 2018 oli haasteellinen, 2/3 kunnista teki alijäämäisen tu-

loksen. Kuntatalous on vahvistunut selvästi jo useamman vuoden ajan, mutta suotui-

sa kehitys näyttää päättyneen vuonna 2018. Tilannekuva näyttää kuitenkin viime 

vuotta synkemmältä. Talouskasvun arvioidaan jatkuvan lähivuosina mutta edelleen 

hidastuvan. Vuosina 2022–2023, talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle prosenttiin. 

Kuntakokoryhmittäisen tarkastelun perusteella kuntien talouden sopeutuspaineessa 
on merkittäviä eroja. Tiukin rahoituksellinen tilanne ja suurin talouden sopeutuspaine 
on asukasluvultaan pienimmissä alle 6 000 asukkaan kunnissa. Valtaosalla kunnalla 
on veronkorotuspainetta. 

Kuluva vuosi 2019 
 

 Evijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa toiminta-
kate on +430 390 euroa ja tilikauden tulos on -169 310 euroa alijäämäinen. Suunni-
telmavuosina tulos nousee plussalle. 

  
 Kesäkuun lopun 2019 toteumassa talousarvio on toteutunut tilikauden tuloksen osalta 

noin 130 t€ vuotta 2018 paremmin. Vuonna 2018 sijoitustoiminta painui miinukselle, 
joka huononsi kunnan tulosta merkittävästi. Alkuvuonna 2019 sijoitukset ovat olleet 
nousussa ja sijoitukset ovat tuottaneet hyvin.  

 
 Tuoreimman Kuntaliiton ennusteen (13.8.2019) mukaan kuluvana vuonna 2019 saa-

daan verotuloja 8,072 M€, kun talousarvioon on kirjattu 8,345 M€. Tämän vuoden ar-
vioidut verotulot alittuvat tämän arvion mukaan vajaat 300 t€. 

 
 Kulunut vuosi on sujunut pitkälti talousarvion mukaisesti. Jos vuosi 2019 jatkuu sa-

malla trendillä kuin alkuvuosi, niin vuonna 2019 on mahdollista saavuttaa vähintään 



EVIJÄRVEN KUNTA 9.9.2019 226 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

talousarvion mukainen hieman alijäämäinen tulos ja päästä lähelle 0-tulosta. Tasa-
painoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähintään 0-tulokseen. 

  
 Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina kuluvalle ja tuleville vuosille. Evijärven 

kunnan tilinpäätöksessä 2018 konsernitase osoittaa kokonaisuudessaan kertynyttä 
ylijäämää 2,289 M€. 

 
 Tulevan vuoden 2020 näkymät  
 
 Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 

rahoitustuloista. Viimeisin Kuntaliiton verotuloennuste arvioi Evijärvelle verotuloja 
vuonna 2020 8,402 M€. Taloussuunnitelmassa verotuloja on kirjattu vuodelle 2020 
8,501 M€. Verotuloennusteen ja taloussuunnitelman ero on 99 t€. 

 
 Kuntaliiton tuoreimman (19.8.2019) ennakollisen valtionosuuslaskelman mukaan Evi-

järvi saa vuonna 2020 valtionosuuksia yhteensä 9 482 223 € (kasvu 9,2 % kuluvaan 
vuoteen). Valtionosuustulo koostuu varsinaisista valtionosuuksista (7 963 004 €) sekä 
veromenetysten kompensaatioista (1 519 219 €). Suunnitelmavuodelle 2020 valtion-
osuuksia on arvioitu 8,66 M€ eli tuorein ennuste on tätä vajaa 800 t€ suurempi. 

 
Verotulot ja valtionosuudet 2020 ovat ennusteen mukaan yhteensä 17,884 M€, kun 
ne ovat taloussuunnitelmassa 2019 17,161 M€. Ero ennusteen ja taloussuunnitelman 
välillä on siis kunnalle positiivinen reilut +700 t€. Valtionosuudet kirivät arvion plussal-
le ja ylittävät taloussuunnitelmaan kirjatun tulopohjan. 
 
Vuoden 2020 talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot 
sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Ta-
lousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 ja 2022 tulee valmistella 
tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena vuoden 2019 ta-
lousarvio tulee laatia tiukalla raamilla.  
 
Talousarvion laadintatavoitteet: 
 

 Tavoitteena on että talous on tasapainoinen koko suunnitelmakauden ja 

vuosina 2020–2022 saavutetaan ylijäämäinen tulos. 

 Toimintamenojen kasvu pois lukien henkilöstömenot on korkeintaan 0,5 

%. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 1,5 % sekä 

huomioidaan kiky-sopimuksen vaikutus ja eläkemaksut.  

Johtoryhmä, lautakunnat, hallitus ja valtuusto valmistelevat ja käsittelevät talousarvio-
ta laadintatavoitteiden mukaisesti. 

 
Talousarviovalmistelun taustalla on hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. Kun-
tastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strategian 
toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toimen-
piteisiin varataan riittävät määrärahat. 
 
Kuntalaki ei edellytä vuositasolla tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä 
nollatulokseen. Käytännössä tiilikauden tulos voi olla talousarviossa tai yksittäisenä 
suunnitelmavuotena voi olla yli -tai alijäämäinen. Laadittavan taloussuunnitelman on 
kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
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 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 
useita keskusteluita ja käsittelyitä. Hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset ta-
lousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2019. 

 
 Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja 
vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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157 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HA-
VAINTOIHIN 

Khall § 157  
9.9.2019 Valmistelijat: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, kunnaninsinööri Tuomo Saari ja hallin-

tosihteeri Mikko Huhtala  
 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt kunnanvaltuustolle, että ar-
viointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin annetaan selvitykset tarkastuslauta-
kunnalle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle lokakuun loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomuksessa on tehty seuraavat havainnot: 
 
- Kunnan rahastosijoituksia tulee seurata vuoden aikana kuukausittain. 
- Talousarviossa tulee pyrkiä realistisiin meno- ja tuloarvioihin, jotta voidaan arvioi-

da täyttyvätkö kunnassa kuntalain 118 §:n mukaiset kriisikuntakriteerit vuosien 
2020 ja 2021 osalta. 

- Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-
tään vuosittain. 

- Toimintakertomuksessa on asiallista tuoda esiin keskeneräiset muutoksenhaku-
prosessit. 

- Hankkeiden avulla on saatu positiivista vierettä kuntaan. Kunnan alkupääoman 
lainoitus on mahdollistanut hankkeiden toteutumisen. 

- Tavoitteiden asetteluun tulee edelleen kiinnittää huomiota ja niiden tulee mitata 
toiminnan kannalta oleellisia asioita.  

- Kunnan toimintakertomukseen tulee sisällyttää Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellyte-
tyt toimintakertomustiedot. 

- Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää huomiota investointien realistisuuteen ja 
niiden toteuttamisresursseihin sekä aikataulutukseen. 

- Työhyvinvointikyselyjä on suoritettava säännöllisesti. Kyselyjen aikatauluissa voisi 
huomioida työntekijöiden edustajien kannanotot. Tiedottamista tulee edelleen ke-
hittää. 

- Tarkastuslautakunta kannustaa työnantajaa panostamaan työntekijöiden työhy-
vinvointiin. 

 
Vastineet tarkastuslautakunnan huomioihin: 

1. Kunnan rahastosijoituksia tulee seurata vuoden aikana kuukausittain. 
 

Kunnan sijoitustoimintaa toteutetaan valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan 
perusteiden mukaisesti. Sijoitukset on hajautettu kahdelle salkunhoitajalle (Aktia 
Varainhoito Oy ja Taaleri Oy).  

 
Sijoituksia ja niiden kehitystä seurataan aktiivisesti. Salkunhoitajat toimittavat 
kuukausittain raportin kunnan sijoitusten kehityksestä. Lisäksi Aktialta saadaan 
pyydettäessä raportti useamminkin ja Taalerin sijoitusten kehitystä on mahdollista 
seurata reaaliaikaisesti. Kunnanjohtaja on myös säännöllisesti yhteydessä sal-
kunhoitajiin. Kunnanhallitukselle raportoidaan kuukausittain sijoitusten kehitykses-
tä. Sijoitusten kehitys näkyy myös talouden raportointiaikataulun mukaan tehtävis-
tä talousraporteista. 
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2. Talousarviossa tulee pyrkiä realistisiin meno- ja tuloarvioihin, jotta voidaan arvioi-
da täyttyvätkö kunnassa kuntalain 118 §:n mukaiset kriisikuntakriteerit vuosien 
2020 ja 2021 osalta. 

 
Talousarvion suunnitelmavuosien meno- ja tuloarvioiden on todellakin syytä olla 
realistiset, jotta ne antavat oikean kuvan kunnan todellisesta taloudellisesta tilan-
teesta koko suunnitelmakaudella. Talousarviovalmistelussa elo-syyskuussa 2019 
näyttää, että suunnitelmakauden vuodet 2020–2022 nousevat ylijäämäisiksi rea-
listisilla tulo- ja menoarvioilla. Kunnan valtionosuudet kasvavat arvion mukaan 
800 t€ vuodesta 2019 vuoteen 2020, joka mahdollistaa talouden nousemisen yli-
jäämäiseksi. Evijärven kunta ei ole tämän hetken valmistelutilanteen mukaan lä-
helläkään kriisikuntakriteereiden täyttymistä vuosina 2020–2022. 
 

3. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-
tään vuosittain. 

 
Kuntastrategiaa ja sen linjauksia toteutetaan aktiivisesti Evijärvellä. Kuntastrate-
gian toimenpideohjelmalla (TPO) toteutetaan strategian linjauksia ja painotuksia 
käytännön toimenpitein. Strategian toteuttaminen toimenpideohjelmalla on nähty 
hyväksi toimintatavaksi, näin strategia jalkautuu käytäntöön ja sen linjaukset siir-
tyvät käytännön toimenpiteiksi. Strategiaa ja sen toimenpideohjelman toteutusta 
seurataan säännöllisesti. Siitä raportoidaan 1-2 kertaa vuosittain kunnanhallituk-
selle ja -valtuustolle. 

 
4. Toimintakertomuksessa on asiallista tuoda esiin keskeneräiset muutoksenhaku-

prosessit. 
 

Tämä on hyvä havainto tarkastuslautakunnalta. Tämä huomioidaan seuraavaa 
vuoden 2019 toimintakertomusta valmisteltaessa. Toimintakertomuksessa tuo-
daan esille eri oikeusasteissa ja –tasoilla meneillään olevat keskeneräiset muu-
toksenhakuprosessit Evijärven kuntaan liittyen. 

 
5. Hankkeiden avulla on saatu positiivista virettä kuntaan. Kunnan alkupääoman lai-

noitus on mahdollistanut hankkeiden toteutumisen. 
 

Hankkeilla on todellakin saatu synnytettyä positiivista virettä Evijärvelle monilla eri 
tasoilla. Kunnan itse myöntämä avustus 4H:lle mahdollistaa 4H-yhdistyksen mo-
nipuolisen toiminnan Evijärvellä. Kylien kehittämisrahan jako mahdollistaa kylien 
omaehtoisen kehittämisen. Hankkeet ovat aktivoineet monia tahoja kehittämään 
kuntaa.  
 
Kunnan antamat alkupääomalainat mahdollistavat järjestöille ja muille toimijoille 
hankkeiden toteutuksen. Kunta seuraa annettujen alkupääomien tilannetta sään-
nöllisesti. Tahot joille alkupääomaa on myönnetty raportoivat kuntaan hankkeiden 
toteutumisesta ja arvioidusta pääoman palautusajasta. Näin seurataan hankkei-
den toteutumista ja onnistumista. Alkupääomalainoista on tehty velkakirjat. 
 

6. Tavoitteiden asetteluun tulee edelleen kiinnittää huomiota ja niiden tulee mitata 
toiminnan kannalta oleellisia asioita.  

 
Toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa 
ja taloudenhoidossa on noudatettava. Tavoitteiden asettamisesta ohjeistetaan 
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kunnan talousarvion laadintaohjeissa ja niiden mukaan tavoitteita asetettaessa 
tavoitteiden tulee olla oikeita asioita mittaavia ja konkreettisia. Tavoitteiden osalta 
tulee paneutua taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja selke-
ään esittämiseen ja mitattavuuteen. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja mitattavissa 
sekä kuntastrategian linjausten mukaisia. Tavoitteiden asettamista ja mittareita on 
kehitetty vuosittain, että ne mittaavat ja kuvaavat toiminnan kannalta tärkeitä asi-
oita. Kunnanhallitus ja valtuusto vahvistavat asetetut tehtäväalueittaiset toiminnan 
ja talouden tavoitteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 

 
7. Kunnan toimintakertomukseen tulee sisällyttää Vesihuoltolaitoksesta Vesihuolto-

lain 20 a §:ssä edellytetyt toimintakertomustiedot. 
 

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomustiedot sisällytetään kunnan toimintakerto-
mukseen. Tulevissa talousarvioissa ja tilinpäätöksissä huomioidaan vesihuollon 
hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen määrit-
täminen ja riittävien toimintakertomustietojen kerääminen vesihuoltolaitokselta.  

 
8. Talousarvion laadinnassa tulee kiinnittää huomiota investointien realistisuuteen ja 

niiden toteuttamisresursseihin sekä aikataulutukseen. 
 

Investointien realistisuuden ja toteuttamisresurssien huomiointi sekä aikataulutus 
on tärkeää investointien toteutumiselle. Evijärvellä on menossa monia isojakin in-
vestointeja. Pienellä henkilöstöresurssilla toimittaessa on vaarana, ettei kaikkia 
investointiohjelmaan kirjattuja investointeja saada toteutettua alkuperäisen suun-
nitelman mukaisesti. Viime aikoina henkilöstövaihdokset (mm. rakennusmestari) 
ovat osaltaan hidastaneet investointien etenemistä. Investointiohjelmaan kirjatut 
investoinnit on aikataulutettu talousarviovuodelle. Niiden toteutumista seurataan 
ja arvioidaan säännöllisesti pitkin vuotta talousraportoinnin yhteydessä. 
 
Isojen investointien kohdalla aikataulutuksessa tulisi huomioida, että valmisteluun, 
suunnitteluun ja kilpailutukseen sekä päätöksentekoon varataan riittävästi aikaa ja 
resursseja. Hankesuunnittelusta käytännön rakentamiseen saattaa kulua isoissa 
investoinneissa jopa vuosi. 

 
9. Työhyvinvointikyselyjä on suoritettava säännöllisesti. Kyselyjen aikatauluissa voisi 

huomioida työntekijöiden edustajien kannanotot. Tiedottamista tulee edelleen ke-
hittää. 

 
Työhyvinvointikyselyitä on lähivuosina toteutettu henkilöstölle säännöllisesti kaksi 
kertaa (2016 ja 2018). Tämä aikaväli on todettu käytännössä sopivaksi. Kyselyi-
den vastausaktiivisuus lisääntyi vuonna 2018 ja vastausten keskiarvot valtaosas-
sa kysymyksiä paranivat eli työhyvinvoinnin kehityssuunta on oikea. 

 
Kyselyitä on tavoitteena järjestää myös jatkossa säännöllisesti. Seuraava henki-
löstökysely on suunnitteilla syyskaudella vuonna 2020. Kyselyt on toteutettu pit-
kälti samalla kysymysrungolla, että ne ovat mahdollisimman vertailukelpoisia kes-
kenään. Kyselyitä on valmisteltu ja käyty läpi myös yt-elimessä, jossa on otettu 
henkilöstöjärjestöjen toiveet kyselyyn ja sen toteuttamisajankohtaan liittyen. 
 
Henkilöstökyselyiden tulokset on esitelty henkilöstölle tiedotustilaisuuksissa. Tilai-
suuksissa on käyty läpi kyselyn tuloksia ja keskusteltu ajatuksista toiminnan kehit-
tämiseksi. Käytännön syistä johtuen henkilöstötilaisuudet eivät olleet samalla vii-
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kolla. Tulevan kyselyn tuloksiin liittyvät henkilöstötilaisuudet pyritään järjestämään 
mahdollisimman lähellä toisiaan. Tiedottamiseen kunnassa tulee aina kiinnittää 
riittävästi huomiota.  
 

10. Tarkastuslautakunta kannustaa työnantajaa panostamaan työntekijöiden työhy-
vinvointiin. 

 
Työntekijöiden työhyvinvointi ja työssäjaksaminen on tärkeää. Suhteellisen pie-
nessä organisaatiossa sairauspoissaolojen määrään vuositasolla vaikutta melko 
paljon yksittäiset pitkät sairauslomat. Positiivinen asia sairauspoissaolojen kehi-
tyksessä on, että kokonaisuutena kunnan henkilöstön sairauslomat ovat vähenty-
neet vuonna 2018.  
 
Kuntastrategian toimenpideohjelman mukaisesti henkilöstön osaamiseen ja työ-
hyvinvointiin panostetaan mm. hyvän ja motivoivan johtamisen, koulutusten, työ-
terveyshuollon palveluiden ja TYKY-toiminnan avulla. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa edellä pykälätekstissä olevan selvi-
tyksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle ja val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 
7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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158 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2019 

Khall § 27 
11.2.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017. Kehittämisraha oli jaossa ensimmäistä kertaa viime vuonna. Käytäntöä 
kokeillaan vuosina 2018–2020 ja se voidaan vakinaistaa, jos se todetaan hyväksi ja 
toimivaksi. 

 
Kylien kehittämisraha on vahvasti 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 harras-
tamiseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha liittyy 
vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien akti-
vointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toi-
mintaa. Kylien kehittämisraha lisää kyseisten vahvasti mahdollisuuksia myös kylien 
elinvoiman sekä hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Parhaillaan toteutettavassa kuntastrategian toimenpideohjelmassa (TPO) on tavoit-
teena 20. ”Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset: tavoitteena saada uusia kuntalaisia 
sekä lisätä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”. Kyseisen tavoitteen alla on 
mm. toimenpide: Kylien kehittämisrahalla aktivoidaan koko kuntaa, kyliä ja toimijoita. 

 
Kehittämisrahalla voidaan käytännössä lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja veto-
voimaisuutta, edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa 
Evijärvellä, edistää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeino-
jen harjoittamiseen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Jo ensimmäisenä vuonna 2018 havaittiin kylien kehittämisrahan toimivan kuntaa ja 
kyliä aktivoivana käytäntönä. Kylien kehittämisraha herätti suurta kiinnostusta ja sitä 
haettiin aktiivisesti. Sitä ovat hakeneet kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Ky-
lien kehittämisraha on nähty kaikilla tahoilla hyväksi asiaksi. Kylien kehittämisraha 
toimii osaltaan osallistavana budjetointina, kun kylät ja muut toimijat voivat hakea 
kunnan varaamista kehittämisrahoista varoja oman toimintansa ja samalla koko kun-
nan kehittämiseen.  
 
Vuoden 2019 hakua ja hakukriteereitä on valmisteltu johtoryhmässä sekä hallituksen 
valmistelutyöpajassa. Vuoden 2019 on tehty pieniä tarkennuksia valmistelun ja vuon-
na 2018 saatujen kokemusten perusteella.  
 
Vuodelle 2019 on suunnitteilla vuoden 2018 tapaan kaksi hakua. Vuoden 2019 haut 
ovat keväällä 15.2–15.3.2019 ja syksyllä 15.8–5.9.2019. Kevään ja syksyn haussa on 
käytössä samat jakoperusteet. Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhalli-
tuksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.  
 
Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2019 talousarvioon 35.000 euroa, joka on 
5000 euroa vuotta 2018 enemmän. Kylien kehittämisraha on suunnitelmissa varata 
talousarvioon vuosille 2018–2020. Kylien kehittämisraha voidaan vakinaistaa, jos se 
todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään 
pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
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Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Hakemuk-

sessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteu-

tustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kyliä 

ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittä-

miseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan 

hankkeeseen.  

Viime vuoden tapaan kylien kehittämisrahat on jaettu kolmeen kokoluokkaan: pieniin, 
keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Hankkeita on suunnitteilla tukea samoilla tukipro-
senteilla kuin vuonna 2018. Pienien hankkeiden tuki on korkeintaan 100 % ja keski-
suurten hankkeiden tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. 
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. 

 
Tapahtumiin on edelleen mahdollista hakea tukea, jota voidaan myöntää korkeintaan 
500 euroa/tapahtuma pienten hankkeiden tuen (100 %) mukaisesti. 
 
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.  

Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon 

perusparannukseen. Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolli-

seen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien 

kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yh-

teisöille arvioidaan tapauskohtaisesti.   

Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä 
ja toteutumisesta kuntaan. Vuoden 2019 aikana haettavissa hankkeissa kylien kehit-
tämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2019 loppuun. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 

 hyväksyä vuonna 2019 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet, 

 avata kylien kehittämisrahahaun ajalle 15.2.–15.3.2019. 

Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuajan päättymisen jälkeen 

maaliskuussa. 

Merkitään: Mikko Saarijärvi saapui klo 17.13. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Khall § 55 
25.3.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
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Evijärven kylien kehittämisraha haku päättyi 15.3.2019. Hakuaikana saapui kaikkiaan 
24 hakemusta. Aiemmin siirrettyjä hakemuksia ja määrärahoja on lisäksi 3 kehittä-
misrahahanketta. Lisäksi kaksi aiemmin kevään hakuun siirretyistä kehittämisrahaha-
kemuksista on peruttu 15.3.2019. 
 
Vuonna 2018 kylien kehittämisrahahakemuksia tuli vuoden kahdessa haussa yhteen-
sä 40 kappaletta. 
 
Syksyllä 2018 on tehty määrärahavaraus kevään 2019 hakuun seuraaviin hankkei-
siin: 
 

 Evijärven Urheilijat ry, Talvirieha Ruurikkalassa, 500 € varaus 8.10.2018 -> 
rahoituksella toteutetaan Evi-triathlon 13.7. tai 27.7.2019 

 Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto, Tukkilaisradan opastaulujen rakentami-
nen, 480 € varaus 8.10.2018 

 Evijärvi-Seura ry, Lintujen seurantalavan suunnittelu, 250 € varaus 8.10.2018 
 
Nämä varatut tuet huomioidaan kevään 2019 haussa. 
 
Aiemmin syksyltä 2018 tähän hakuun siirretyistä hankkeista Jorma Tolonen on 
15.3.2019 ilmoittanut että Vasikka-ahon kehitys peruu seuraavat kaksi hanketta: 
 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Korkkijärven lintutornin suunnittelu ja lupiin liit-
tyvät kustannukset, 1 000 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Lahdenkylän ja Kerttuankylän alueen luonto-
polun suunnittelu, 1 000 € 

 
Seuraavat haetut kehittämisrahahankkeet ovat asioina hyviä ja tärkeitä mutta ne so-
veltuvat kylien kehittämisrahaa paremmin toteutettavaksi toisin. Ne voidaan toteuttaa 
kokonaan tai osittain muulla kunnan rahoituksella, esim. avustuksilla sekä kuluvan ja 
tulevan vuoden käyttötalouden määrärahoilla: 

 

 Evijärven Urheilijat ry /palloilujaosto, P12 joukkueen hallivuokra/tammikuu, 180 € 
 siirretään liikuntatoimen avustuskäsittelyyn. 

 Evijärven Urheilijat ry /yleisurheilujaosto, Moukari/kiekkoringin viimeiste-
ly/pintavalu, 500 €  avustus toteutuu liikuntapaikkarakentamisesta.  

 Evijärven Yrittäjät ry, Yrittäjien ja koulujen välinen yhteistyö: yrittäjyystapahtumalle 
myönnetään kehittämisrahaa 500 € ja yritysvierailu toteutuu yhteistyössä koulun 
kanssa muulla rahoituksella. 

 
Tälle vuodelle kylien kehittämisrahan jakoperusteita uudistettiin niin, että tapahtumiin 
on mahdollista saada tukea 500 euroa 100 % prosentin tuella.  Evijärvellä järjeste-
tään itseään suurempi ja pidempi Evijärvi-viikko 26.6–7.7.2019. Monet kylien kehit-
tämisrahasta haetuista tapahtumista liittyvät Evijärvi viikon toteutukseen. 

 
Pykälän oheismateriaalina olevassa hankeyhteenvedossa hankkeet on jaoteltu eri ot-
sikoiden alle: toiminta, suunnittelu, korjaus ja kunnostus sekä tapahtumat.  

 
Evijärven kunta on sitoutunut tukemaan merkittävällä 35 %:n osuudella Evijärven 
Kuntoilukeskuksen suunnittelemaa kuntoilukeskushanketta, jos se saa AVIlta haetun 
rahoituksen (30 %). Alustavan kustannusarvion mukaan kunnan tuki hankkeelle on 
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228.221 €. Evijärven Kuntoilukeskus on hakenut kylien kehittämisrahaa 1.276 euroa 
hankkeen suunnittelukustannuksiin, joita ei voi sisällyttää varsinaisen hankkeen kus-
tannuksiin. Käydään hallituksessa keskustelu myönnetäänkö kuntoilukeskushank-
keelle vielä erillinen tuki suunnittelukustannuksiin kylien kehittämisrahasta.  
 
Kehittämisrahan hakemiseen liittyen järjestettiin kylätilaisuus Jokikylän kylätalolla 
13.3.2019. 
 
Kehittämisrahan jakoa on valmisteltu johtoryhmässä ja puheenjohtajapalaverissa 
19.3.2019. 
 
Oheismateriaalina on yhteenveto tulleista hakemuksista. Kehittämisrahahakemukset 
ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Heikki Vainionpää poistuivat esteellisinä (yhteisö-

jäävi). 

Kunnanjohtajan ehdotus: Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa esteellisiä 
kunnanhallitus päättää, että Aapo Kirsilä toimii puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. 
Alina Niemi valitaan toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi asian käsittelyn ajaksi.  
 
Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa seuraavasti: 
 
Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin hakijoiden 

pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 

 Evijärven Alapään Kyläseura ry, Evijärvi-viikon konsertti, 500 € 

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran lattian korjaus, 1000 € 

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Rosvopaisti-illan järjestäminen, 500 € 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
(200 €) sekä kylätapahtumien järjestämiseen: pääsiäiskokko ja Inan-ilta Evi-
järvi-viikolla (500 €), yhteensä 700 € 

 Evijärven kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys, Evijärvi-viikon tapahtuman 
toteuttamiseen: Rantaraitin ja laavun avajaiset sekä nimikilpailu, 500 € 

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin, 1000 €  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Evijärvi-viikon tapahtuman järjestämiseen, 500 € 

 Evijärven Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran kalusteiden kunnostamiseen, 1000 
€  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran ulkovalaistuksen uusintaan, 1000 €  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Lämmitysvarmuuden turvaamiseksi varapumpun ja 
tiivistesarjan hankinta, 600 €  

 Evijärven Palomiehet ry, Alueellisen palokuntanuorten tapahtuman järjestämi-
seen 500 € 

 Evijärven rukoushuoneyhdistys Saalem ry, Kaikille avoimen hulinapäivän to-
teuttamiseen, 500 € 

 Evijärven Urheilijat ry, Evi-triathlon 13.7. tai 27.7.2019, 500 €  

 Evijärven Taivastelijat ry, Tietokoneen hankinta tähtitornille ja maalien hankin-
ta tornin kunnostamiseen, 1000 €  

 Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto, Tukkilaisradan opastaulujen rakentami-
nen, 480 € 
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 Evijärven Yrittäjät ry, Yrittäjien ja koulujen välinen yhteistyö: yrittäjyystapah-
tuma, 500 € 

 Evijärvi-Seura ry, Evijärvi-viikon kiertoajeluiden bussikuljetuksiin, 1000 € 

 Evijärvi-Seura ry, Lintujen seurantalavan suunnittelu, 250 €  

 Evipartio ry, Nuorten partio-ohjaajien palkkaamiseen, 1000 €  

 Jokikylän Kylätalo ry, Kylätalon piha-alueen laajennus, 1000 €  

 Jokikylän Kylätalo ry, Lasten maatalousnäyttelyn ohjelmasisältöön, 500 € 

 Jokikylän Kylätalo ry, Yleisötapahtumien liikenteenohjauksen merkit ja pyl-
väät, 1000 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Kerttuajärven kunnostuksen suunnittelu, 
1000 € 

 SPR Ystävät, Tarvikehankintaa toiminnan pyörittämiseen ja tapahtumakuluja, 
500 € 

 Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 17.030 euroa, elo-

kuun hakukierrokselle jaettavaksi jää 17.970 euroa. 

Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros elokuussa 15.8.–5.9.2019 ja-
osta päätetään kunnanhallituksessa syyskuussa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkitään: Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä poistui asian käsittelyn jälkeen klo 
20.20. 

 
Khall § 158 
9.9.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kylien kehittämisrahan vuoden 2019 toinen hakukierros oli auki 15.8.–
5.9.2019. Haussa on jaossa kehittämisrahaa yhteensä 17.970 euroa. Kehittämisra-
hahausta on informoitu lehti-ilmoituksella, kunnan www-sivuilla ja facebookissa. 
 
Hakuaikana tuli yhteensä kahdeksan kylien kehittämisrahahakemusta. Näihin haettiin 
tukea yhteensä 6 200 €. Lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä. 
 
Ehdotuksena on, että kehittämisrahan jaosta päätetään 9.9.2019 ajoissa saapunei-
den hakemusten osalta ja lisäksi hakuaikaa jatketaan syyskuun loppuun asti. Myö-
hässä saapunut hakemus sekä mahdolliset uudet hakemukset huomioidaan jatko-
haussa. 

 
Valmistelussa on valtuustoaloite, jossa on esitetty että kylien kehittämisrahaa varat-
taisiin kyliin jo hankittujen tai hankittavien sydäniskureiden (defibrillaattoreiden) kus-
tannuksiin. Myös valtuustoaloitteeseen otetaan kantaa jatkohaun päättymisen jälkeen 
tehtävässä kylien kehittämisrahan jakopäätöksessä. 
 
Pykälän oheismateriaalina on yhteenveto hakemuksista. 
 
Hakijat: 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
hanke yhteensä 610 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 500 €  

 Evijärvi-seura/ ETV-työryhmä, Digitallennuslaitteiston hankintaan,         
hanke yhteensä 2 290 € (tuki korkeintaan 50 %), haettu tuki 1 000 €  
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 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran valaisinremontti, hanke 
yhteensä 992 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 800 € 

 Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry, Tapanilan laavun kunnos-
tus/kotagrillin hankinta, hanke yhteensä 1240 € (tuki korkeintaan 100 %), ha-
ettu tuki 1 000 €  

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin hanke yhteensä 1 240 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1 000 € 

 Särkikylän manttaalitoimikunta, Kosteikon kehittäminen (sillat, taukopaikat, 
kulkureitit), hanke yhteensä 1 240 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 
1 000 €. 

 MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuma (tuki korkeintaan 500 €), haettu tuki 400 
€  

 Evijärven Yrittäjät ry, Hämärät kaupat ja Joulunavaus ohjelman järjestämi-
seen, (tuki korkeintaan 500 €), haettu tuki 500 € 

 
Haettu tuki on yhteensä 6 200 €  
 
Lisäksi myöhässä on saapunut seuraava hakemus: 

 Jokikylän kylätalo ry, Ilmalämpöpumpun korjaus tai hankinta, hanke yhteensä 
1 200- 2 000 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1 000 €. 
       

Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa seuraavasti: 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
haettu tuki 500 €  

 Evijärvi-seura / ETV-työryhmä, Digitallennuslaitteiston hankintaan, haettu tuki 
1 000 €  

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran valaisinremontti, haettu 
tuki 800 € 

 Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry, Tapanilan laavun kunnos-
tus/kotagrillin hankinta, haettu tuki 1 000 €  

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin, haettu tuki 1 000 € 

 Särkikylän manttaalitoimikunta, Kosteikon kehittäminen (sillat, taukopaikat, 
kulkureitit), haettu tuki 1 000 €. 

 MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuma, haettu tuki 400 €  

 Evijärven Yrittäjät ry, Hämärät kaupat ja Joulunavaus ohjelman järjestämi-
seen, haettu tuki 500 € 

 
Kylien kehittämisrahaa myönnetään yhteensä 6 200 €  
 
Jatketaan kylien kehittämisrahan hakuaikaa 30.9.2019 asti.  
Myöhässä saapunut hakemus käsitellään 30.9.2019 päättyvän hakuajan jälkeen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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159 § PRO ECONOMICA PREMIUMIN KÄYTTÖÖNOTTO 

Khall § 159 
9.9.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnassa on taloushallintaohjelmistona käytössä CGI:n Pro Economican 
ns. klassikkoversio. Ohjelmistosta on kehitelty uusi Premium versio. Kaikki ohjelmis-
ton kehitystyö keskittyy uuteen versioon ja nykyisin käytössä olevan version ylläpito 
päättyy viimeistään kesällä 2020. Pro Economica Premium päivitys ja käyttöönotto tu-
lee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen tätä ajankohtaa. Käytännössä uuden ohjelmiston 
käyttöönotto on hyvä tehdä vuoden 2019 tai viimeistään kevään 2020 aikana. Myös 
muut Järvinetin osakaskunnat ovat ottamassa käyttöön Pro Economica Premiumin. 
Kunnan kannalta olisi hyvä, että uusi ohjelmisto olisi käytössä viimeistään vuoden-
vaihteesta 2019 – 2020, samassa aikataulussa muiden Järvinetin osakaskuntien 
kanssa. 
 
Pro Economica Premiumin käyttöönotto käynnistettiin jo kertaalleen vuonna 2017 
Järvinetin Oy:n asiakaskuntien yhteistyössä, mutta silloin päivitys keskeytettiin, koska 
uuden version ei katsottu olevan vielä valmis käyttöönotettavaksi. Nyt syksyn 2019 
aikana käyttöönotto on tarkoitus saattaa loppuun aikataulullisesti yhdessä muiden 
Järvinetin asiakaskuntien kanssa. 
 
Pro Economica Premiumin käyttöönoton kokonaishinta Evijärven kunnalle on tarjouk-
sen perusteella 12 979 euroa. 
 
Tarjous Pro Economica Premiumin käyttöönoton jatkamisesta on esillä kokouksessa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää, että 
1. taloushallinnon ohjelmisto Pro Economica Premium päivitys ja käyttöönotto toteu-

tetaan syksyn 2019 aikana ja, että 
2. ohjelmiston hankintakustannukset katetaan investointiosan ennalta kohdistamat-

tomista investoinneista.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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160 § KOULUKESKUKSEN TEKOJÄÄRADAN JÄÄDYTYSKONEIKON HANKINTA 

Khall § 160 
9.9.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  
 Talousarvion investointiosaan on kuluvalle vuodelle, sekä suunnitelmavuodelle 2020 

varattu rahaa koulukeskuksen tekojääradan sekä uuden jääkiekkokaukalon rakenta-
mista varten. 

  
 Hankinnan kokonaiskustannusarvio on alun perin ollut 350 000 € ja hankkeelle haet-

tiin valtion avustusta n.100 000 €. Kilpailutuksen jälkeen arvio toteutuvista kustan-
nuksista on 300 000 € ja Länsi-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 
88 000 € valtionavustusta. Näin ollen kunnan kokonaiskustannus hankkeesta on noin 
212 000 €. 

 
 Hankinnan toteutus on alun perin jaettu kahdelle vuodelle siten, että tekojääradan 

pohjatyöt, tekojääradan pohjaan tulevat jäädytysputket, hiekkatekonurmi sekä uuden 
kaukalon laidat rakennetaan vuonna 2019. Tekojääradan kylmäkoneikon sekä kyl-
mäkoneikon suojana olevan kontin (myöhemmin jäädytyskontti) hankkiminen on ajoi-
tettu suunnitelmavuodelle 2020. Hankkeen kustannukset ovat kilpailutuksen jälkeen 
tarkentuneet siten, että arvio vuoden 2019 kustannuksista on noin 150 000 € ja vuo-
den 2020 arvioidut kustannukset noin 150 000 €. Pelkän jäädytyskontin hankintahinta 
on 134 000 €. 

 
 Tällä hetkellä hankkeen valmiusaste on aikataulutuksen mukainen, eli hiekkateko-

nurmi on asennettuna ja uudet kaukalon laidat asennetaan syyskuun loppuun men-
nessä. 

 
 Hankkeen edetessä kuntalaisten- ja yhdistysten toimesta on esitetty tekojääradan 

jäädytyskontin hankinnan aikaistamista jo kuluvalle vuodelle, jolloin tekojäärata olisi 
käytössä jo tulevana luistelukautena. Jäädytyskontin hankinnan nopeuttamista puol-
taa myös kunnan johtoryhmä ja sivistystoimi.  

 
 Liikuntapaikkarakentamiseen vuodelle 2019 varatut rahat eivät riitä jäädytyskontin 

hankintaan tälle vuodelle. Suunnitelmavuosille varatut rahat eivät ole vielä sitovia, jo-
ten jäädytyskonttia ei voida hankkia tänä vuonna, ellei talousarvion investointiosaan 
ole sitä varten päätetty sitovasti varata rahaa. 

  
 Kuluvan vuoden investointiosaan on varattu rahaa uuden päiväkodin suunnitteluun ja 

rakentamiseen. Kuluvan vuoden aikana tehtyjen päätösten ja selvitysten mukaan 
kuntaan on päätetty rakentaa uusi päiväkoti. Päiväkodin suunnittelu ja kilpailuttami-
nen tapahtuu vuoden 2019 aikana, mutta rakentaminen ajoittuu vuodelle 2020. Vuo-
delle 2019 päiväkodin rakentamiseen/hankkimiseen varatut 700 000 € jäävät siten 
pääosin käyttämättä. 

 
 Mikäli jäädytyskontti hankitaan heti, voidaan sen kustannukset kattaa päiväkodin ra-

kentamisesta vuonna 2019 säästyvillä rahoilla. Tällöin vuoden 2020 investointiosaan 
ei tarvitse varata rahaa jäädytyskontin hankintaan. 

 
 Jäädytyskontin toimittajan mukaan laitteisto on mahdollista toimittaa Evijärvelle käyt-

tökuntoon asennettuna marraskuun loppuun, mikäli päätös hankinnasta tehdään 
kunnassa syyskuun loppuun mennessä. AVI:sta on varmistettu, että hankkeeseen 
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saatuun rahoitukseen (88 000 €) ei vaikuta hankitaanko jäädytyskoneikko tänä vai 
ensi vuonna. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:  
1. hankkia koulukeskuksen tekojääradan jäädytyskoneikon kontteineen vuonna 2019 
ja,  
2. hankinta katetaan investointiohjelmaan vuodelle 2019 päiväkodin suunnitteluun ja 
rakentamiseen varatuista rahoista joista siirretään 75 000 € liikuntapaikkarakentami-
seen ja, että 
3. päiväkotirakentamiseen varataan riittävä määräraha vuoden 2020 talousarvion in-
vestointiosaan 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että päätös jäädytyskoneikon 
hankkimisesta tehdään vuoden 2020 talousarviota laadittaessa tai rahat siirretään 
jostain muusta kuin päiväkodin suunniteluun ja rakentamiseen varatuista rahoista. 
Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon ehdotusta. 
 
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 (Kirsilä, Kultalahti, Niemi, Ritala ja Antti-
koski) ja 2 EI-ääntä (Huhmarsalo ja Tolonen).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 5-2. 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
 
Merkitään: Juha Alkio poistui klo 18.55.  
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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161 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN KANSAINVÄLISTYMISEN TOIMINTAOH-
JELMASTA 2019 

Khall § 161 
9.9.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
Etelä-Pohjanmaan liitto on päivittänyt vuodelta 2014 olevaa Etelä-Pohjanmaan kan-
sainvälistymisen toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman päivittäminen on tullut ajankoh-
taiseksi tekeillä olleen aluehallinnon uudistuksen ja lähestyvän uuden Euroopan 
unionin ohjelmakauden vuoksi. Toimintaohjelman luonnoksen nimi on” Elinvoimaa 
kansainvälistymisestä”, joka kuvaa sen teemoja yhdistäviä keskeisiä haasteita. 
 
Toimintaohjelman luonnoksessa kansainvälistymistä tarkastellaan seitsemän teeman 
kautta: yritystoiminta ja elinkeinoelämä, maahanmuutto ja kotouttaminen, tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta, koulutus, matkailu, kulttuuri ja kansalaistoiminta. 
Jokaisessa teemakokonaisuudessa on asetettu yleinen tavoite, sen alle on tunnistet-
tu keskeisiä kehittämiskohteita ja lisäksi on kuvattu joitakin toimenpide-ehdotuksia 
sekä niiden kannalta keskeisiä toimijoita. 
 
Päivitysprosessi on toteutettu edellisen toimintaohjelman arviointina sekä asiantunti-
jaryhmien työnä syksyn 2017 – kevään 2019 välillä. 
 
Kansainvälistymisen toimintaohjelman luonnos on nähtävissä Etelä-Pohjanmaan lii-
ton kotisivuilla osoitteessa: https:// www.epliitto.fi/images/KV toimintaohjelma luonnos 
2019.pdf 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta toteaa, että kansainvälistymisen edistä-
minen on tärkeää. Evijärven kunnalla ei ole lausuttavaa Etelä-Pohjanmaan kansain-
välistymisen toimintaohjelmasta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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162 § LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTY-
MÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 

 
Khall § 162 
9.9.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala  
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen 13 
§:n mukaan esityksiä 20.9.2019 mennessä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelu-
jen kehittämiseksi. 
 
Evijärven ja Kauhavan osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen antaa lausunnon Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Lausunto käsitellään yh-
tymähallituksen kokouksessa 11.9.2019. Lausunnon tukena on käytetty Eskoon pal-
velut 2019 – julkaisua sekä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tilinpäätöstä 
vuodelta 2018. 
 
Oheismateriaalina on Eskoon lausuntopyyntö sekä Kaksineuvoisen lausuntoluonnos 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämiseksi. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy Kuntayhtymä kaksineuvoisen 
oheismateriaalina olevan lausuntoluonnoksen mukaiseen lausuntoon. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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163 § KUNTA-JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ETELÄ-POHJANMAALLA 

Khall § 163 
9.9.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
Toukokuussa 2019 järjestettiin maakunnalliset Järjestömarkkinat – koko maakunnan 
kattava kahdeksan tapahtuman kierros. Tapahtumissa 304 eri järjestöä, yhdistystä ja 
muuta yhteisöä kohtasivat, verkostoituivat ja esittelivät toimintaansa maakunnan 
asukkaille. Yhteensä markkinoilla vieraili noin 4400 asukasta. 
 
Markkinoiden yhteydessä järjestettiin paneelikeskusteluja ja muita puheenvuoroja, 
joissa pohdittiin yhdessä tulevaisuuden yhteistyötä ja kansalaisyhteiskunnan kehittä-
misaskelia. Keskusteluihin osallistui kymmenen kunnanjohtajaa ja hallituksen tai val-
tuuston puheenjohtajaa, yhdeksän muuta kuntien johtavaa viranhaltijaa sekä kym-
meniä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Keskusteluista esiin tulleista ideoista ja ta-
pahtumassa esitellyistä, jo hyväksi koetuista, käytännöistä koottiin tiivistelmä tulevai-
suuden kehitysaskelista kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi. 
 
Järjestöt tekivät kunnille esityksen; että: 
 
1. Jokaiseen kuntaan nimetään järjestöyhdyshenkilö, jonka toimenkuvaan kuuluu 

kunnan järjestöyhteistyön ja tukitoiminnan koordinointi. 
2. Kunnat järjestävät järjestöille niiden osaamista kehittävää toimintaa, erityisesti 

yhdistyshautomotoimintaa, jonka piirissä järjestöjä koulutetaan tulevaisuuden 
haasteisiin sekä tuetaan ulkopuolisen rahoituksen ja työvoiman hankinnassa. Jär-
jestöyhdyshenkilö koordinoi toimintaa. 

3. Kunnat järjestävät kansalaisyhteiskunnan toimijoiden käyttöön maksuttomia ko-
koontumis-, toiminta-, ja kohtaamistiloja, joissa yhteisöllistä toimintaa voidaan jär-
jestää keskeisellä paikalla, lähellä asukkaiden arkea. 

 
Evijärvellä kehittäjäkoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu yhteistyö sekä sen koordi-
nointi eri evijärveläisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö järjestöjen 
kanssa on tiivistä. Järjestöjentoimintaa tuetaan toiminta-avustuksin ja muun muassa 
kylien kehittämisrahalla mahdollistetaan järjestöjen hankkeita. 
 
Oheismateriaalina on Kunta-järjestöyhteistyön tulevaisuuden askeleet Etelä-
Pohjanmaalla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kehittäjäkoordinaattori toimii 
kunnan nimeämänä järjestöyhdyshenkilönä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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164 § HALLINTOSIHTEERIN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS HALLINTOPÄÄLLIKÖKSI 
 
Khall § 164 
9.9.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi kuntastrategiassa kirjatun mukaisesti kunnan 
hallinto on uuden kuntalain mukaisesti oikeellista, osallistavaa ja avointa. Oikeellisen 
ja hyvän hallinnon näkökulmasta on tärkeää, että kunnassa on osaava ja pysyvä 
henkilö vastaamassa kunnan hallinnollista.  
 
Hallintosihteeri on Evijärven kunnassa perehtynyt syvällisimmin hallinnollisiin asioihin 
kuten kunta- ja hallintolakiin sekä kunnallisiin menettelyihin ja työehtosopimuksiin. 
Suunnitelmana on ollut, että virkaa hoitavan tehtävän tehtävät säilyvät pitkälti nykyi-
sellään lisättynä hankinta-asioilla. Hallintosihteerin tehtävän sisältö ja vastuut Evijär-
vellä vastaavat päällikkötasoisia tehtäviä. Tehtävä on kunnassa tärkeä ja vastuullinen 
asiantuntijatehtävä, joka ei sisällä esimiesvastuita. 
 
Hallintosihteeri on toiminut valmistelijana ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanhallituksessa 
ja valtuustossa. Lisäksi hän on täytäntöön pannut kunnanhallituksen, valtuuston sekä 
henkilöstöjaoston päätökset. Hallintosihteeri on myös koostanut ja postittanut tarkas-
tuslautakunnalta tulleista asioista lautakunnan kokousten asialistat. 
 
Hallintosihteerin tehtävä on sisältänyt myös muita hallinnon ja talouden tehtäviä. Hal-
lintosihteeri on osallistunut talousarvion valmisteluun ja toteutukseen sekä tilinpäätös-
ten valmisteluun. Talouteen liittyen hallintosihteeri on tehnyt talouden seurantaa ja 
raportointia. Hallintosihteeri on vastannut vaalien järjestämisestä Evijärvellä sekä 
toiminut keskusvaalilautakunnan sihteerinä.  
 
Tehtävä on sisältänyt lisäksi hallinnon ja järjestelmien kehittämiseen liittyviä tehtäviä. 
Hallintosihteeri on toiminut kunnan tietosuojayhdyshenkilönä sekä kunnan edustajana 
digitalisaatio-työryhmässä, joka edistää seudullisesti kehityshankkeita (mm. tietosuo-
ja-asetus, suomi.fi-palvelun käyttöönotto). Hallintosihteeri on toiminut Evijärvellä si-
donnaisuusrekisterin ylläpitäjänä ja päivittäjänä. Hallintosihteeri toimii käyttöönotetta-
van Tweb- asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotossa projektipäällikkönä 
ja järjestelmän pääkäyttäjänä.  
 
Hallintosihteeri on toteuttanut tehtävänsä vastuiden osalta kuntastrategiaa ja strate-
gian toimenpideohjelmaa. Hallintosihteeri on toiminut kuntastrategian ohjausryhmän 
sekä sivistyslautakunnan sihteerinä. Hallintosihteeri on kuulunut kunnan johtoryh-
mään ja toiminut sen sihteerinä.  
 
Hallintopäällikön tehtävään sisällytetään hallintosihteerin nykyiset tehtävät. Uutena 
kokonaisuutena tehtävään kuuluu kunnan hankinta-asiat mukaan luettuna hankinta-
laki- ja kilpailutusosaaminen. Hallintopäällikkö vastaa kunnan hankintaprosesseista 
toimien hankintavastaavana. Kuntastrategian toimenpideohjelmaan on kirjattu päätet-
tävien asioiden sekä hankintojen ja kilpailutusten huolellinen ja perusteltu valmistelu 
sekä että hankintaosaamista kehitetään mm. koulutuksilla ja tarvittaessa käytetään 
ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Tämän toteutumiseksi on tärkeää, että kunnassa on 
riittävä oma osaaminen hankintojen ja kilpailutusten oikeelliseen suorittamiseen. 
Oman osaamisen lisäksi voidaan hyödyntää ulkopuolista osaamista hankinnoissa, 
joissa se katsotaan tarpeelliseksi. 
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Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää virka- tai tehtävänimikkeiden muut-
tamisesta. Hallintopäällikön tehtävät päivitetään hallintosääntöön. Henkilöstöjaosto 
päättää tehtävän palkkauksesta tehtävän työnvaativuuden arvioinnin perusteella. 
Virkanimikkeen muutos nostaa henkilöstökustannuksia. Ehdotuksena on että muutos 
astuisi voimaan 1.11.2019. Uusi palkkakustannus huomioidaan vuoden 2020 talous-
arviota valmisteltaessa. 
 
Asiasta on käyty keskustelua mm. kunnanhallituksen kokouksissa muissa asioissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää että 

1. Hallintosihteerin virka muutetaan hallintopäällikön viraksi 1.11.2019 alkaen 

2. Virasta tehdään työnvaativuuden arviointi (TVA) ja henkilöstöjaosto määritte-

lee viran palkkauksen TVA:n perusteella. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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165 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN PAHKAKANGAS JARMO JA KUMPPANIT AY:LLE 

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvit-
taviin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 
Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 
 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken ehdotusta. 
 
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 Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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166 § KUNTAPUHEENJOHTAJAN JOHTAMISVALMENNUS -OHJELMAAN OSALLIS-
TUJAT 

Khall  § 166 
9.9.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Lappajärven Kivitipussa järjestetään alueellinen kuntapuheenjohtajien valmennusoh-
jelma ”Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus” 25.10. – 30.11.2019. Koulutus pide-
tään kahtena kahden päivän jaksona (25. - 26.10 ja 29. - 30.11). Koulutus on suun-
nattu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistolle. Koulutuksen järjestää Ma-
rita Lehikoinen Oy. Valmennusohjelma toimii poliittisen johtamisen eri osatekijöiden 
sillanrakentajana, käsitellen päätöksenteon haasteita ja mahdollisuuksia ja tuoden 
mukanaan konkreettisia työvälineitä kunnan päättäjille. 
 
Valmennusohjelmassa keskitytään poliittisen johtamisen vaatimuksiin kunnissa tä-
nään ja tulevaisuudessa. Keskitytään kansainvälisten megatrendien vaikutuksiin alu-
eellisesti ja kuntakohtaisesti sekä miten voimme vaikuttaa kunnan elinvoimaan mm. 
ennakoivalla päätöksenteolla sekä osaavalla hankintapolitiikalla, miten voimme toimia 
sillanrakentajina kuntakehityksen edistämisessä. 
 
Ohjelmassa pureudutaan myös toimiviin kokouskäytäntöihin, viestintään sekä toimi-
vaan kaksoisjohtamiseen. Ohjelman aikana puheenjohtajat tekevät tiiviin, henkilökoh-
taisen kehittymissuunnitelman. 
 
Evijärven kunnan puheenjohtajista kiinnostuksensa koulutukseen osallistumisesta 
ovat ilmaisseet kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski ja kunnanhallituksen I 
varapuheenjohtaja Marja-Leena Kultalahti. Valmennusohjelman arvonlisäveroton ko-
konaishinta osallistujalta on 1600 € (vähintään 10 osallistujaa) tai 1300 € (vähintään 
15 osallistujaa). Koulutus sisältää yhden kaksoisjohtamisen päivän, johon osallistuja-
kuntien kunnanjohtajien on mahdollista osallistua ilman osallistumiskustannuksia. 
Hinta ei sisällä yöpymiskustannuksia, eikä mahdollisia matkakustannuksia ja päivä-
rahoja. 
 
Oheismateriaalina on valmennusohjelman esite. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen puheen-
johtaja Jari Anttikoski ja I varapuheenjohtaja Marja-Leena Kultalahti osallistuvat kou-
lutukseen. 
 
Pykälän käsittelyn aluksi Jorma Tolonen ilmoitti kiinnostuksensa koulutukseen. 
 
Jari Anttikoski, Marja-Leena Kultalahti ja Jorma Tolonen poistuivat esteellisinä (osalli-
suusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi valittiin yk-
simielisesti Aapo Kirsilä. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi asian käsittelyn ajaksi va-
littiin Alina Niemi. 
 
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Jari Anttikoski, I varapuheenjohtaja Marja-Leena Kultalahti ja II vara-
puheenjohtaja Jorma Tolonen osallistuvat koulutukseen. 
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Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Jari Anttikoski, I varapuheenjohtaja Marja-Leena Kultalahti ja II 
varapuheenjohtaja Jorma Tolonen osallistuvat koulutukseen.  

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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167 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 167 
9.9.2019 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 6/2019, 21.8.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 38 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 118 Asuntohakemus 
 119 Työsuhteen jatko 
 122 Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuloista Sillankorvan yrittäjälle 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 442 Erityisopetuksen tuntiopettajan palkan tarkistaminen 
 443 Kopiokoneen hankinta keskikoululle ja lukioon 
 444 Viranhaltijapäätöksen § 397 kumoaminen 
 446 Kirkonkylän koulun luokanopettajan sijaisuus ajalla 8.8.2019 – 31.8.2019 
 457 Bluetooth-kaiuttimien hankinta kirkonkylän koululle 
 464 Taksikuljetuksen järjestäminen 
 465 Taksikuljetuksen järjestämisen peruminen 
482 No Trouble ry:n tarjous toimintapäivien hankinnasta kohdennetulle nuorten 
ryhmälle 

 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
 6 Kirjaston aukiolo omatoimikirjastona 17.9.2019 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 9.9.2019 251 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

168 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 168 
9.9.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 20.8., 30.8., 2.9. (TA jory I) ja 3.9. 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 7/2019, 

20.8.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, pöytäkirjan ote § 89 ja liite 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, pöytäkirjan ote § 90 ja liite (osavuosikat-

saus 1-6.2019) 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, pöytäkirjan ote § 91 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tammi-heinäkuun toteuma 
8. Päiväkodin rakennustoimikunta, kokousmuistiot 1/2019, 12.8.2019 ja 

2/2019, 26.8.2019 
9. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, pöytäkirja 7/2019, 29.8.2019 
10. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 7/2019, 26.8.2019 
11. EPELY, Päätös tuesta kehittämishankkeeseen, Evijärven elinkeinojen ke-

hittämisolut –hanke, 9.9.2019 
12. Asunto Oy Evijärve Aalto, yhtiökokouskutsu, 17.9.2019 
13. Metsäkeskus, ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöil-

moituksesta, 15.8.2019 
14. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 

luvan muuttaminen, Dnro V/38870/2019, 4.9.2019 
15. Valtiokonttori, ohje, Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut 

–ohjekirje 2 kunnille 2019, 2.9.2019 
16. Työllisyyskatsaus 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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169 § MUUT ASIAT 

Khall § 169 
9.9.2019 

1. Koulukuljetusten kilpailutus kevätlukukauden 2020 loppuun reiteillä 1, 4 ja 6. 
2. Esikoulurakennuksen laajennuksen tilanne 
3. Investointien aikataulutus 
4. Rakennusmestarin koeaika 

 
Merkitään: Klo 20.21 Jorma Tolonen, Mikko Saarijärvi, Tuomo Saari, Mikko Rantalah-
ti ja Tero Havinen poistuivat. 
 
Pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksen loppuajaksi valittiin Alina Niemi 
 

5. Seuraava KH:n kokoukset 7.10. ja 4.11. 
6. Valtuuston kokous 30.9., iltakoulut 23.9. ja 22.10. 
7. Etelä-Pohjanmaan sote asioiden valmistelu 
8. Kuntosalikeskuksen hankkeen tilanne 
9. Lappajärven Geopark -hanke 
10. Valtiokonttorin yhteydenotto koskien Jokikylän vanhustentuki ry:stä 
11. Järvinetin ja Seutupalvelukeskuksen tilanne 

 
Merkitään: Klo 20.37 Rita Haapasaari poistui.  

 
12. Hallintosäännön päivittäminen 
13. Kunnan virastotalon yhtiökokous 
14. Asunto oy Evijärven aallon yhtiökokous 
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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 153 – 155, 157, 160, 165 ja 167 - 169 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164 ja 166  
 
 

 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 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164 ja 166  
 
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, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
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 sisäl-
tö ja toimittaminen 

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

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


