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22 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 22 
11.2.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

23 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 23 
11.2.2019 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.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

24 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 24 
11.2.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Aapo Kirsilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski ja Aapo Kirsilä. 
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25 § VALTUUSTON 28.1.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 25 
11.2.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

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

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 28.1.2019 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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26 § AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 

Khall § 26 
11.2.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitukselle on saapunut avustushakemus  Evijärven 4H-yhdistykseltä 
(20 000 €). 

 
Vuonna 2019 talousarviossa on varattu kunnanhallituksen kustannuspaikalta jaetta-
vaksi avustuksiin 19 000 euroa. Avustushakemus on nähtävillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Evijärven 4H-yhdistyk-
selle avustusta 17.000 euroa vuodelle 2019. 
 
Merkitään: Juha Alkio ja Marita Huhmarsalo saapuivat klo 17.11. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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27 § 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. Asu-
misen 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 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 ky-
liä aktivoivana käytäntönä. Kylien kehittämisraha herätti suurta kiinnostusta ja sitä ha-
ettiin aktiivisesti. Sitä ovat hakeneet kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Kylien 
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 kunnan kehit-
tämiseen.  
 
Vuoden 2019 hakua ja hakukriteereitä on valmisteltu johtoryhmässä sekä hallituksen 
valmistelutyöpajassa. Vuoden 2019 on tehty pieniä tarkennuksia valmistelun ja 
vuonna 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. 
 
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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28 § KRAATTERIJÄRVEN ALUEEN GEOKÄTKÖREITIT - HYVINVOINTIA JA ELINVOI-
MAA HANKKEEN KUNTARAHOITUS 

Khall § 28 
11.2.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

Lappajärven kunta on jättänyt geokätköreitteihin liittyvän hanke-hakemuksen Aisapa-
rille 30.1.2019. Suunniteltu hankeaika on 01.03.2019–31.08.2020. Kehittämishank-
keen tavoitteena on kehittää luontoliikkumisen mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta 
geokätköily toiminnan avulla Kraatterijärven alueen kunnissa Alajärvi, Evijärvi, Lappa-
järvi, Vimpeli sekä yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta Soinin kunnassa.  
 
Hankkeen kautta alueelle toteutetaan uusia geokätköjä sekä geokätköreitistöjä, kehi-
tetään aktiivisesti geokätköily luontoliikkumista sekä järjestetään geokätköilyn kan-
sainvälinen Mega-tapahtuma vuonna 2020. Hankerahoitusta on haettu hankekoordi-
naattorin palkkakuluihin, alueelle toteutuvan geokätköreitistön materiaalikuluihin sekä 
Mega-tapahtuman järjestelykuluihin.  
 
Hankkeen tavoitteena on edistää kraatterijärven alueen tunnettavuutta yhdessä alu-
een kuntien kanssa, samalla lisäten kuntien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös 
kehittää alueen matkailua, lisätä matkailijoiden määrää, sekä vauhdittaa alueen elin-
keinoelämää. Hanke lisää osaltaan mahdollisuuksia luontoliikuntamatkailuun lisäänty-
miseen alueella.  
 
Kehittämishanke huipentuu 6.6.2020 geokätköilyn megatapahtuman pääjuhlaan kes-
kuksenaan Kivitippu. Aikaisempien tapahtumien perusteella on odotettavissa, että 
alan harrastajat, joita odotetaan jopa 3000–5000 henkeä viipyvät alueella yhteensä 
noin viikon ajan etsien alueen geokätköjä vieraillen lähialueilla ja kunnissa. Osa ta-
pahtuman osallistujista on kansainvälisiä matkailijoita. Tapahtuma sekä syntyvät geo-
kätköreitistöt ovat merkittävä mahdollisuus alueen elinkeinoelämälle ja matkailupalve-
luita tarjoaville yrityksille. 
  
Hankkeeseen liittyen on suunnitteilla toteuttaa Evijärvelle useita geokätköjä harrasta-
jien kierrettäväksi. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa päätapahtumassa esillä pidet-
tävä geokätköverkosto mukaan lähtevien kuntien alueelle, ja kunnat ovat korostetusti 
mukana myös tapahtumaa varten painettavassa materiaalissa. Rakennettavasta geo-
kätköverkostosta tulee pysyvä, joten odotettavissa on suuri määrä geokätköilijöitä 
alueelle niin tapahtuman aikana kuin seuraavinakin vuosina. Paikallisten harrasta-
jien lukumäärän lisääntyminen on todennäköistä. 
 
Hankkeen vetäjäksi on tulossa Vimpelissä asuva aktiiviharrastaja, joka on ollut toteut-
tamassa vastaavaa mega-tapahtumaa Haapajärvellä. Kyseisen tapahtuman saama 
julkisuus, kävijämäärä ja syntyneet hyödyt ovat olleet merkittäviä. 
 
Haettu tukee vahvasti Evijärven kuntastrategian toteutusta. Strategian SWOT-analyy-
siin on kirjattu mahdollisuudeksi luonto ja luontomatkailu. Strategian toimenpideohjel-
massa strategisen painopistealueen Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja veto-
voimainen toimintaympäristö alle on tavoitteeksi 13 kirjattu: Matkailun kehittäminen 
erityisesti luonto-, vesistö- ja perinnematkailun ympärille matkailu. 
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Hankkeen suunniteltu kokonaisrahoitus on 55.363 €, josta kuntarahoitus on 13.840 €. 
Lappajärven ehdotus hankkeen kuntarahoitukseksi on, että Lappajärvi isännöivänä 
kuntana ja päätapahtuman keskuspaikkana vastaa kuntien rahoitusosuudesta 50 %, 
jolloin neljälle muulle kunnalle jää 12,5 %:n rahoitusosuus kullekin. Näin laskettuna 
Lappajärven osuus on 6.920 € ja muiden kuntien osuus 1.730 €/ kunta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta sitoutuu geokätköily-hankkeen kuntara-
hoitukseen korkeintaan 1.730 eurolla. Rahoitus jakaantuu hankkeen toteutusajan mu-
kaan kahdelle vuodelle. Rahoitukseen käytetään talousarvioon elinkeinotoiminnan 
palveluihin/hankkeisiin varattuja sitomattomia määrärahoja.   
 
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnaninsinöörin päättämään luvan myöntämisestä kunnan 
alueelle rakennettavista geokätköistä. 
 
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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29 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄ-
HALLITUKSEEN 

Khall § 29 
11.2.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto nimesi edellisessä kokouksessaan (28.1.2019 § 3) Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen, aiemmin nimettyjen lisäksi, kaksi uutta jäsentä ja 
heille varajäsenet. 
 
Terhi Kultalahti nimettiin varsinaiseksi jäseneksi. Kultalahti on aiemmin ollut varajä-
sen. 
  
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Kultalahdelta vapautuneeseen varajäsenen paikkaan tulee valita uusi luottamushen-
kilö toimikauden loppuun saakka.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen varajäsenen 
Terhi Kultalahdelta vapautuneelle varajäsenen paikalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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30 § EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 

Khall § 30 
11.2.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähenne-
tään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista ra-
hapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia hait-
toja. (Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015, terveydenhuoltolaki 
1326/2010, 11 ja 12 §). (avi.fi). 

 
Kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevän päihdetyön toiminta alueel-
laan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin. Toimielimen tulee var-
mistaa, että kunnan eri hallinnonalat toteuttavat ehkäisevää päihdetyötä ja päihdeoloja 
seurataan. Toimielimen tehtävänä on myös jakaa tietoa päihdehaitoista ja keinoista 
niiden vähentämiseksi. Aluehallintovirastot seuraavat tilannetta vuonna 2019. 

 
Marraskuussa 2017 on käynnistetty Evijärven, Kauhavan, Lappajärven sekä eri sidos-
ryhmien kesken ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva työryhmä. Tavoite oli, että johto-
rakenteita muuttamalla työn vaikuttavuus, merkitys ja resurssit lisääntyvät. Keskiössä 
on tiedon siirtäminen ja vuoropuhelun synnyttäminen operatiivisesta toiminnasta kun-
tastrategian johtamiseen. Työn tuloksena on määritetty ehkäisevän päihdetyön toimin-
tamalli alueellisesti, sekä kuntakohtaiset koordinoivat vastuuhenkilöt ja kuntakohtaiset 
ehkäisevää päihdetyötä koordinoivat toimielimet.  

 
Yhteistoiminta-alueen ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva työryhmä kokoaa toiminta-
suunnitelman ehkäisevää päihdetyötä hallinnoivien toimielinten vahvistettavaksi vuo-
sittain. Ehkäisevä päihdetyötoiminnan kokonaisuus kirjataan kuntien toimenpideohjel-
miin, sekä kuntien strategioihin ja hyvinvointiohjelmiin. Samalla huomioidaan myös 
mielenterveys ja päihdestrategia päivittäminen. Ehkäisevästä päihdetyöstä laitetaan 
tietoa kunnan www-sivuille. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnan ehkäise-
västä päihdetyöstä vastaa sivistyslautakunta. Ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva- ja 
sidosryhmätoiminnasta vastaava vastuuhenkilö on liikunnan- ja vapaa-ajanohjaaja. 
Päätös huomioidaan kunnan hallintosääntöä tarkasteltaessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 11.2.2019 39 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

31 § TULEVAISUUDEN KUNTA – ETELÄ-POHJANMAAN KUNTAJOHTAMISEN KOU-
LUTUS 2019   

Khall § 31  
11.2.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  
 Koulutuksen tavoitteena on auttaa Etelä-Pohjanmaan kuntajohtoa rakentamaan ete-

läpohjalaista tulevaisuuden kuntaa. Pääasiallinen työmuoto on vuorovaikutteiset asi-
antuntijaluennot. Koulutus koostuu kuudesta puolen päivän lähipäivästä sekä erilli-
sestä ulkomaan opintomatkasta. 

  
 Koulutus koostuu kuudesta lähipäivästä, eteläpohjalainen kunta 2030–konseptoin-

nista, seminaarista sekä erillisestä vapaaehtoisesta ulkomaan opintomatkasta. Osal-
listujat saavat käyttöönsä kirjallisuusluettelon opintojen tueksi. Koulutuksesta saa to-
distuksen, ja opintoja voi hyväksyttää esimerkiksi osaksi jatko-opintoja. Koulutuksen 
johtajana toimii tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen Tampereen yliopistosta. 

 
 Kohderyhmä on eteläpohjalaiset kuntajohtajat ja johtavat viranhaltijat. Koulutuksen 

hinta on 1 650 euroa (sis. kahvit ja koulutusmateriaalit). Koulutukseen otetaan 30 
osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen ilmoittautuminen on 1.3.2019 
mennessä. Opintomatka ei sisälly hintaan. Koulutuksen puitteissa toteutetaan valin-
nainen opintomatka Tanskaan (3-4 päivää). Matkaa ei lasketa koulutuskokonaisuu-
den opintopisteisiin.  

  
 Koulutuksen ajankohdat ovat 20.3.2019, 24.4.2019, 16.5.2019, 9/2019, 10/2019 ja 

11/2019. 
 
 Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja voi harkintansa mukaan osallistua enin-

tään 3 päivän pituisiin koulutuksiin määrärahojen mahdollistamissa rajoissa. Yli 3 päi-
vän poissaoloa edellyttämistä koulutuksista päättää kunnanhallitus. Talousarviossa 
on määrärahaa jäljellä koulutukseen. 

 
 Kunnanhallitus on aiemmin (KH 22.5.2017 § 107) hyväksynyt kunnanjohtajan osallis-

tumisen vastaavaan koulutukseen. Tuolloin koulutus ei kuitenkaan toteutunut. 
 
 Puheenjohtajan ehdotus:  
 1. Kunnanhallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta.  
 2. Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Teemu Kejonen voi osallistua Tulevai-

suuden kunta- Etelä-Pohjanmaan kuntajohdon koulutukseen 2019. 
 

Kunnanjohtaja Teemu Kejonen poistui esteellisenä (intressijäävi) pykälän käsittelyn 
ajaksi.  

 
 Päätös:  

1. Päätettiin käsitellä asia puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta ilman viranhaltijan 
esittelyä. 

2. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtaja Teemu Kejonen voi osallistua Tulevai-
suuden kunta- Etelä-Pohjanmaan kuntajohdon koulutukseen 2019. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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32 § EVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN JA OSITTAISEN KUMOA-
MISEN SEKÄ KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN OSITTAISEN MUUTOKSEN HY-
VÄKSYMINEN 

Khall § 97 
11.6.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Ympäristönsuunnittelu Oy on laatinut ehdotuksen Evijärven rantaosayleiskaavan päi-
vityksestä. Kaavapäivitykseen on ryhdytty Evijärven kunnan aloitteesta.  

 
 Evijärven rantaosayleiskaavan vireilletulosta on kuulutettu maankäyttö- ja rakennus-

lain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti.   
Kunnanvirastossa 19.11. - 20.12.2012 esillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä kaavaluonnoksen pohjalta ovat mielipiteensä voineen lausua kaikki jota 
asia koskee. Tämän lisäksi lausunnot on pyydetty seuraavilta tahoilta: Etelä-Pohjan-
maan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanmaan ELY, Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan, 
Metsäkeskus. 

 
 ELY-keskus on antanut tulvalausuntona 24.4.2009 päivätyn lausunnon, joka on voi-

massa edelleen. Ely- keskuksen luonnonsuojeluryhmä on antanut 21.8.2013 päivätyn 
lausuntonsa, jonka mukaan Evijärvellä on alueellemme poikkeuksellisen rikas ja ar-
vokas rantakasvillisuus ja eläimistö. Selvityksessä esitetyt luontoarvojen huomioimi-
set kaavassa ovat perusteltuja. 

 
 Museovirasto on laatinut arkeologisen inventoinnin 1 - 12.6.2013. Ympäristösuunnit-

telu Oy on laatinut luontoselvityksen 11.6.2012, sekä maisemaselvityksen 6.11.2013. 
Luontoselvitys on päivitetty 6.4.2018. Luontoselvityksessä on selvitetty kattavasti lin-
nusto, nisäkkäät, sammakot, yöperhoset, lepakot ja viitasammakot.  

 
 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1.7. - 15.8.2016. Kaavaluonnoksesta on jätetty 47 

muistutusta / mielipidettä ja 4 lausuntoa. Kaavaluonnoksesta saaduista viranomais-
lausunnoista järjestettiin viranomaisten työneuvottelu Ely-keskuksen ja Museoviras-
ton kanssa. Kaavanlaatija ja kaavanpäivitykseen nimetty ohjausryhmä on käynyt läpi 
luonnoksesta tehdyt muistutukset ja lausunnot. Kaavapäivityksen konsultti on laatinut 
vastineet luonnoksesta tehtyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. 

 
 Kaavaluonnoksen pohjalta on laadittu kaavaehdotus, jossa on otettu mahdollisuuk-

sien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää rantayleis-
kaavan muutoskartan kaavamerkintöineen ja –määräyksineen, rantayleiskaavan ku-
moamiskartan sekä kaavaselostuksen liitteineen.  

 
 Kaavakartat kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostus, osallistumi-

sen arviointisuunnitelma, luontoselvitys jaetaan liitteenä. Vastineet oheismateriaalina.  
  
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaan kaavaehdotus on pidettävä julkisesti 

nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. 

  
Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävil-
läoloaikana.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet sekä niiden mukaisesti laaditun kaa-

vaehdotuksen. 
2. Asettaa Evijärven rantaosayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusase-

tuksen mukaisesti yleisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ajalle 18.6. - 
12.8.2018. Kaavaehdotus on nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven 
kunnan internetsivuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 
29.7.2018 kaavaluonnos on nähtävillä Evijärven kirjastossa. 

 
Kunnanhallitus pyytää kaavaehdotuksesta lausunnon ELY-keskukselta, sekä muilta 
tarpeellisilta tahoilta. 
 
Merkitään: Juha Alkio poistui asian käsittelyn aikana klo 19.00. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

Khall § 220 
10.12.2018 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven rantaosayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 18.6. - 12.8.2018.  
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä Evijärven kunnantalolla sekä Evijärven kunnan internetsi-
vuilla. Kunnantalon ollessa suljettuna heinäkuussa 2. – 29.7.2018 kaavaluonnos oli 
nähtävillä Evijärven kirjastossa. 

 
Kaavaehdotuksesta annettiin 7 kpl muistutusta/mielipidettä sekä Ely-keskuksen ja 
Museoviraston lausunnot. 
 
Kahta muistutusta koskien järjestettiin erillinen MRL 32§:n mukainen kuuleminen 
naapuritilojen omistajille. Toisesta kuulemisesta saatiin kaksi muistutusta. Kaikki 
muistutukset ja lausunnot, sekä niiden perusteella nähtävillä olleeseen kaavaehdo-
tukseen ehdotetut muutokset on esitetty kaavanlaatijan laatimissa vastineissa. Li-
säksi 11.10.2018 Ely-keskuksen kanssa järjestettiin lausunnon antamisen pohjaksi 
työneuvottelu. 

 
Kaavakartat kaavamerkintöineen ja vastineet sekä lausunnot jaetaan oheismateriaa-
lina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. Hyväksyä kaavanlaatijan kirjaamat vastineet, sekä niiden mukaisesti laaditun Evi-

järven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseu-
dun osayleiskaavan osittaisen muutoksen. 

2. Esittää valtuustolle 10.12.2018 päivätyn Evijärven rantaosayleiskaavan muutok-
sen ja osittaisen kumoamisen sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muu-
toksen hyväksymistä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

Valt § 7 
28.1.2019 Pykälän oheismateriaalina toimitetaan: Kaavakartta sekä merkintöjen selitykset ja 

kaavamääräykset, Kumottavan rantaosayleiskaavan kartta, Emätilaselvitys, Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, Maisemaselvitys, Arkeologinen inventointi, Kaavaselos-
tus liitteineen (4kpl), Luontoselvitys sekä Valtuustolle jätetty esitys rakennusoikeuden 
siirtämisestä. 

 
 Keskustelun kuluessa Pertti Vesala esitti, että asia jätetään pöydälle ja palautetaan 

valmisteluun. Markus Kattilakoski kannatti. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palauttaa valmisteluun. 
 
Khall § 32 
11.2.2019 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Valtuusto palautti kaavaehdotuksen valmisteluun esille tulleiden lisätietojen perus-
teella. Valmistelussa selvitetään esille tulleet lisätiedot. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kaavaehdotus valmistellaan siihen tulleet lisätiedot huo-
mioiden. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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33 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 33 
11.2.2019 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: 
  
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 12 Päiväkodin siistijän sijainen 
 18 Asuntohakemus 
 21 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 67 Koulunkäynninohjaajan sijainen Kirkonkylän kouluun 
 68 Vuorotteluvapaan myöntäminen erityisopettajalle 
 69 Keskikoulun äidinkielen opettajan sijainen 
 70 Määräaikainen muutos Juho Kupilan työaikaan 
 71 Oppilaan paluukuljetus koulupäivinä 
 72 Ovela –hankkeen koordinoijan nimeäminen Evijärven lukiossa 
 78 Keskikoulun ja lukion uskonnon opettajan sijaisuus ajalla 18.2. – 1.6.2019 
 79 Kotitalousopettajan sijainen 
 80 Muutos Anna Heikkilän opettajatietolomakkeeseen 
 105 Keskikoulun koulunkäynninohjaajan sijainen 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
 1 Kirjaston kirjahankinnat 6.2. – 30.6.2019 
  
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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34 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 34 
11.2.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 11 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 22.1.2019, 29.1.2019 ja 5.2.2019 
3. E-P:n liitto, maakuntahallitus ptk 1/2019, 21.1.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus esityslista 1/2019 liitteineen, 

5.2.2019 
5. Maanmittauslaitos, Yhteismetsän muodostaminen, pöytäkirja 1.2.2019, 

Toimitusnumero 2018-587110, MMLm/14702/33/2018 
6. Kuntaliitto, yleiskirje 2/2019, Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi nyt 

käyttää myös varhaiskasvatuksessa, 23.1.2019 
7. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus ptk 1/2019, 

24.1.2019 
8. EPSHP, hallitus, pöytäkirja, 28.1.2019 
9. Valtiokonttori, Päätös, perintöasiat, 17.1.2019, VK/354/08.02.01/2018 
10. ELY-keskus, Hakemus, Poikkeamislupahakemus säännöstelyn lupaehto-

jen tilapäiseksi muuttamiseksi Ähtäväjoen vesistöalueella koskien Lappa-
järven juoksutusmäärää helmi-maaliskuussa 2019, 23.1.2019, 
EPOELY7145/2019 

11. OKM, Päätös, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan 
vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu, 
5.12.2018, OKM/41/221/2017 

12. Vaatimuksen peruutus, 29.1.2019 
13. STM, Kuntainfo, SOTE-huollon asiakasmaksut: Asiakasmaksua koske-

vaan laskuun on liitettävä oikeisuvaatimusohjeet, 30.1.2019, 1/2019 
14. EPKY, Elintarvikekehityksen professuuri, tukiryhmä, pöytäkirja 1, 

28.9.2018 
15. EPKY, Elintarvikekehityksen professuuri, tukiryhmä, pöytäkirja 2, 5.2.2019 
16. EPKY, Maku ja terveys – Elintarvikekehitys Etelä-Pohjanmaalla, yhteen-

veto 8-12/2018 
17. EPKY, Elintarvikekehitys Etelä-Pohjanmaalla 2018 – 2023 1. väliraportti 
18. EPSHP, palvelumaksut 12/2018 ja 1/2019 
19. Työllisyyskatsaus 12/2018 
20. Salkunhoitoraportit 1/2019 Aktia ja Taaleri 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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35 § MUUT ASIAT 

Khall § 35 
11.2.2018 

1. Seuraavat kokoukset: 11.3 ja 25.3 
2. Sivistystoimenjohtajan vuorotteluvapaan sijaisuus 
3. Työpajatoiminta 
4. Yhteismetsän perustaminen ja hoitokunnan edustaja 
5. Rakentajakampanja 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallitus 
7. Antinrinteen remontin suunnittelun tilanne 
8. Päiväkoti 
9. Hyötykäyttöasema 
10. Haapajärvenkyläntien risteys 
11. Henkilöstöasioita 
12. Evijärven säännöstelylupa ja pulssitus 
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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 22 – 25, 29, 32 – 35  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 26, 27, 28, 30, 31 
 
 

 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 
 
Pykälät 26, 27, 28, 30, 31 
 
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 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 
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 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 (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


