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Evijärvellä 11. päivänä marraskuuta 2019 
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47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 47 
11.11.2019  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 6.11.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 6.11.2019. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 6.11.2019.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 12 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

48 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 48 
11.11.2019 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
 Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markus Kattilakoski ja 

Terhi Kultalahti. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Terhi Kultalahti. 
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49 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2019 – 31.8.2019 

Khall § 176 
7.10.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 
31.8.2019. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 31.8.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

Valt § 49 
11.11.2019  

Toteumaraportti liitteenä. 
 
Merkitään: Aapo Kirsilä saapui klo 19.07 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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50 § TALOUSARVION 2020 INVESTOINTIOSA  

Tekla § 56 
29.10.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 
2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston iltakoulussa 22.10.2019. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2020 ja suunnitelma vuo-
sille 2021 ja 2022 käsittelyyn. 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että investointiohjelmaan lisätään hyötykäyttöaseman 
maapohjan hankintaan 50 000 € vuodelle 2020. Ehdotus raukesi kannattamatto-
mana. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää pohjaehdotuksen mukaisen investointioh-
jelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 197 
4.11.2019 Valmistelijat: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan. 

 
Investointeina käsitellään hankkeet ja hankinnat, joiden suuruus on vähintään 10 t€ 
euroa (alv 0 %). Investoinneissa huomioidaan taloussuunnitelman investointiosassa 
suunnitellut hankkeet ja hankinnat. Investoinnit käsitellään käyttötaloudesta erillisinä. 
Investointiosa sisältää investointihankkeiden määrärahat ja tuloarviot jaksotettuna ka-
lenterivuosille arvioidun määrärahan käytön ja tulokertymän mukaan. Investointiohjel-
maan kirjatuille investoinneille tulee olla tarve ja peruste. Investointeja suunnitelta-
essa tulee kiinnittää huomiota investoinnista aiheutuviin tuleviin käyttötalousmenoi-
hin. 
 
Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen investointi-
osan viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä saattaa 
valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke voidaan 
huomioida seuraavan vuoden talousarvioehdotuksessa.  

  
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 29.10.2019. Tek-
ninen lautakunta ei ehdottanut lisäyksiä investointiosaan. Investointiosa oli esillä 
myös sivistyslautakunnan kokouksessa 30.10.2019. 
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 Pykälän liitteenä Investointiohjelma 2020–2022. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2020–
2022. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että hyötykäyttöaseman maapoh-
jan hankintaan varataan 50 000 € vuodelle 2020 ja, että talousarviovuodelle 2020 
koulukeskuksen / lukion tilojen kunnostamisen / rakentamisen suunnitteluun varataan 
20 000 €. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 50 
11.11.2019  

Kunnanhallituksen esittämä investointiohjelma 2020 – 2022 liitteenä. 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että investointiosan yhdyskuntapalveluihin lisätään 
55 000 € nykyisellä paikalla olevan hyötykäyttöaseman maapohjan ostamiseen. Mar-
kus Kattilakoski kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdottamaan investointiosaan on tehty 
lisäysehdotus, jota on kannatettu. Ne jotka kannattavat Pahkakankaan lisäysehdo-
tusta äänestävät JAA ja ne, jotka eivät kannata lisäystä investointiosaan äänestävät 
EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas 
ja Marita Huhmarsalo) ja 12 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Aapo Kir-
silä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, 
Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio).  

 
Päätös: Hyväksyttiin kunnanhallituksen pohjaehdotus investointiosasta vuodelle 
2020 ja suunnitelmavuosille 2020 – 2022.  
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51 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2020 

Khall § 196  
4.11.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tulovero-
prosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-
kuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sa-
dasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-
roprosentista sekä muiden verojen perusteista.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin 
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arki-
päivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tulovero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 2020 ilmoitetaan sähköisesti 18.11.2019 men-
nessä. 
 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistövero-
prosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella 
vuodelle 2020 kiinteistöveroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 2019: 
        
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 % 
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 % 
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 

% 
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 % 
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

2,00–6,00 %  
 

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2019 talousarvio on 169 310 euroa alijäämäinen. 
Elokuun lopun tilanteessa vuosi on toteutunut 200 000 euroa talousarviota huonom-
min. Verotuloja on kertynyt noin 260 000 euroa arvioitua vähemmän. Tämä trendi on 
valtakunnallinen ja johtuu pitkälti verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisteriongelmista. 
Elokuun lopun tilanteesta tehdyn arvion mukaan tilinpäätöksestä muodostuu jonkin 
verran talousarviota enemmän alijäämäinen, noin -250–500 t€ loppuvuoden to-
teumasta riippuen. 

 
Kunnanhallituksen hyväksymässä tulevan vuoden talousarvion valmisteluohjeissa ta-
lousarvion laadintatavoitteiksi on asetettu: 

 
 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 huo-
mioidaan kiky-sopimuksen vaikutus ja eläkemaksut.  
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Elokuun lopun tilanteessa näkymä vuodesta 2020 oli positiivinen ja asetetut laadinta-
tavoitteet vaikuttivat realistisilta. Laadintatavoitteiden asettamisen jälkeen ylijäämäi-
sen talousarvion valmistelu on vaikeutunut huomattavasti. Tiedossa olevat ennusteet 
vuoden 2020 tuloista ovat pienentyneet ja menot kasvaneet merkittävästi. Valtion-
osuusennuste on pienentynyt elokuusta lokakuuhun 0,5 M€ ja verotuloennuste sa-
mana aikana on pienentynyt 0,2 M€. Laadintatavoitteiden asettamisen jälkeen ovat 
valtionosuus- ja verotuloennuste tippuneet yhteensä reilut 700 t€. Tämä johtuu mm. 
päivittyneistä väestötiedoista ja uudesta väestöennusteesta, tälle vuodelle ensi vuo-
den valtionosuuksista tehdystä verotulokompensaatio-siirrosta ja sairastavuuskertoi-
men päivityksestä. SOTE-kulujen osalta menojen nousu vuodelle 2020 on elokuussa 
arvioitua merkittävästi suurempi. SOTE-kulut ovat kasvamassa 1 M€ tämän vuoden 
talousarvioon verrattuna. 
 
Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa vuosikate on + 600 900 € ja tilikauden tulos on + 
1 200 €.   

 
Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2020 kuluvaa vuotta enemmän. Kuntalii-
ton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät edelleen hieman tämän 
vuoden toteumaa suotuisammalta. Tuorein lokakuun verotuloennuste arvioi Evijär-
velle kertyvän vuonna 2020 nykyisillä prosenteilla verotuloja 8,199 M€. Kuluvan vuo-
den arvioitu verokertymä on 8,030 M€ eli verotulot kasvavat vajaat 200 t€ (+2,1 %). 
Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2020 kirjattu verotuloja 8,501 M€. Suunnitelmassa 
verotuloja on noin 300 t€ ennustetta enemmän.  

 
Viimeisin lokakuun Kuntaliiton valtionosuusennuste 2020 arvioi Evijärven valtion-
osuuksiksi 8,996 M€. Taloussuunnitelmaan valtionosuuksia on arvioitu 8,66 M€. Valti-
onosuuksia kertyy ennusteen mukaan reilut 300 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  

 
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitel-
massa vuodelle 2020 yhteensä 17,161 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä 
17,511 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 350 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Sijoitustoiminnan tuottoja näyttää kunnan sijoituksista kertyvän vuonna 2019 budjetoi-
tua enemmän. Sijoitustoiminnan tuottoja on budjetoitu kuluvan vuoden talousarvioon 
noin 274 500 € ja vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 309 400 €. Vuoden 2020 sijoi-
tustoiminnan tuotot ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioituna noin 350 t€.  
 
Taloussuunnitelmaan kirjatut tulot ylittyvät mutta eivät kata menojen nousupainetta. 
Käyttötalouden menoissa on ja erityisesti SOTE-kuluissa on iso nousupaine vuodelle 
2020. Menojen kasvu ylittää tulojen kasvun. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu 
palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa arviolta 1,5 % nousu henkilöstökuluihin. 
 
Tämän hetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta pahasti alijäämäi-
nen noin 1,15 M€. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi vuonna valmistu-
vien investointien mukaiseksi. Tämän hetken tietojen ja valmistelunäkymien mukaan 
ylijäämäisen talousarvion laatiminen muuttuneessa taloustilanteessa ei ole realistista.  
 
Talousarvion tasapainottamiseksi kunnan taloutta täytyy sopeuttaa: tuloja täytyy li-
sätä ja menoja karsia. Vastuullisessa kuntataloudessa täytyy tehdä myös ikäviä pää-
töksiä talouden tasapainottamiseksi. Tulopuolella on ehdotuksena korottaa veroja. 
Talousarviota tasapainotetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähelle 0-
tulosta mutta tämän hetken näkymä on, että tasapainotettunakin talousarvio jää jon-
kin verran 0-tuloksesta. 
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Kunnallisveroissa yksi veroprosentti korotus lisää kunnan maksuunpantavia veroja 
noin 360.000 euroa, ¾ veroprosentin korotus noin 270.000 euroa, ½ veroprosentin 
korotus noin 180.000 euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 90.000 euroa.  
 
Jos kiinteistöveroissa yleistä kiinteistöveroprosenttia, vakituisten asuinrakennusten 
sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia nostetaan kaikkia 0,05 % on 
sen vaikutus kokonaisuutena noin 46 t€. 

 
Kunnallisveroja on Evijärvellä nostettu vuonna 2007 0,5 %-yksikköä 20,0 prosenttiin, 
vuonna 2010 1 %-yksikön 21,0 prosenttiin ja vuonna 2014 0,5 %-yksikköä 21,5 pro-
senttiin. Nykyinen kunnallisveroprosentti on ollut käytössä vuodet 2014–2019.  
 
Ehdotuksen mukaan vuodeksi 2020 kunnallisveroja nostetaan 0,5 %-yksikköä. Kiin-
teistöverot pidetään ehdotuksen mukaan nykyisellään. Talousarvion jatkovalmiste-
lussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset, että menojen karsiminen niin, että saadaan 
aikaan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2020.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto mää-
rittelee vuoden 2020 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,00 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 51 
11.11.2019 Pertti Vesala ehdotti, että kunnallisveroprosenttia ei koroteta, vaan pidetään ennal-

laan 21,50 prosentissa. Markus Kattilakoski kannatti. 
 
 Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku Vesalan tekemää muutosehdotusta. Ku-

kaan ei vastustanut.  
 

Päätös: Vesalan ehdotus kunnallisveroprosentin pitämisestä ennallaan 21,50 pro-
sentissa on tullut yksimielisesti valtuuston päätökseksi. Valtuuston määrittämät vero-
prosentit vuodelle 2020: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    21,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
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52 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLI-
TUKSEEN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 18 
21.1.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Maritta Hanhikoski on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 
jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see uuden jäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen Maritta Hanhi-
kosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 5 
28.1.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. 
 
 Juha Alkio esitti, että asia jätetään pöydälle. Jyrki Järvinen, Pertti Vesala ja Markus 

Kattilakoski kannattivat asian jättämistä pöydälle. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Valt § 11 
18.3.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen 

paikka, joka olisi naispaikka, sekä varajäsenen paikka, joka olisi miespaikka. 
 
 Pertti Vesala esitti neuvottelutaukoa. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että pidetään 15 minuutin neuvottelutauko klo 19.32 – 19.47. 
 

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. Markus 
Kattilakoski kannatti. 
 
Pertti Vesala, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka kannatti asian jättämistä pöy-
dälle. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti Holm, 
Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, 
Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 4 EI ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas ja Lasse Vertanen). 
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Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 13 – 4. 
  

Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle äänin 13 – 4. 
 
Valt § 21 
17.6.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen 

paikka, joka olisi naispaikka (Marita Huhmarsalo), sekä varajäsenen paikka, joka olisi 
miespaikka (Juha Vinkanharju). 

 
Pertti Vesala esitti, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka ja Terhi Kultalahti kan-
nattivat asian jättämistä pöydälle. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 16 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Heta-Mari 
Hernesniemi, Jyrki Järvinen, Markus Kattilakoski, Aapo Kirsilä, Ulla Lassila, Pasi 
Mäntylä, Jarkko Pahkakangas, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Jorma Tolonen, Lasse 
Vertanen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio), 0 EI ääntä ja 1 TYHJÄ ääni 
(Terhi Kultalahti) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 16 JAA, 0 EI ja 1 TYHJÄ. 

  
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 

 
Valt § 40 
30.9.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Pertti Vesala kannatti asian 

pöydälle jättöä.  
 

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku asian pöydälle jättöä. Pöydälle jättöä ei 
vastustettu, joten se päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 
 
Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 

 
Valt § 52 
11.11.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Juha Alkio kannatti asian 

pöydälle jättöä.  
 

Terhi Kultalahti esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Satu Ritala kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestä-
vät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI. Äänestyseh-
dotus hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, 
Satu Ritala ja Jorma Tolonen), 7 EI ääntä (Markus Kattilakoski, Pasi Mäntylä, Jarkko 
Pahkakangas, Pertti Vesala, Marita Huhmarsalo, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 3 
TYHJÄ ääntä (Rita Haapasaari, Aapo Kirsilä ja Mikko Saarijärvi) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 5 JAA, 7 EI ja 3 TYHJÄ. 
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Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 
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53 § ERON MYÖNTÄMINEN JYRKI JÄRVISELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 190 
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut kunnan valtuutettuna, sivistyslautakunnan puheen-
johtajana, valtuuston vaalilautakunnan varajäsenenä, Järviseudun koulutuskuntayhty-
män yhtymävaltuuston edustajana sekä Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyh-
distyksen varaedustajana.  
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jyrki Järviselle eron valtuustosta ja 
valtuuston valitsemista kunnan luottamustehtävistä, 

2. myöntää Jyrki Järviselle eron Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyk-
sen varaedustajan tehtävästä.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 53 
11.11.2019  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Jyrki Järviselle myönnettiin ero valtuustosta ja 
valtuuston valitsemista kunnan luottamustehtävistä. 
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54 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN ERONNEEN TILALLE  

Khall § 191 
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa kunnanvaltuutettuna. 
 
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan luopuneen val-
tuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuuston puheenjohtaja kutsuu varavaltuutettu Erkki Latukan valtuutetuksi Jyrki Jär-
visen sijaan. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 54 
11.11.2019  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuston puheenjohtaja kutsui Erkki Latukan 
valtuutetuksi. 
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55 § JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN ERONNEEN TILALLE 
SEKÄ SIVISTYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 192 
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa sivistyslautakunnan puheenjohtajana. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
 

Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toi-
mikausi.  
 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jä-
senten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan  

1. jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain mää-

räykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Valt § 55 
11.11.2019  
 
 Pertti Vesala ehdotti, että sivistyslautakuntaan valitaan Terhi Kultalahti ja, että sivis-

tyslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Ann-Helen Mäkelä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakuntaan valittiin jäseneksi Terhi Kul-
talahti, sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Helen Mäkelä. 
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56 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN ERON-
NEEN TILALLE 

Khall § 193 
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa valtuuston vaalilautakunnassa vara-
jäsenenä. 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see jäljellä olevaksi toimikaudekseen valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen eron-
neen tilalle ottaen huomioon tasa-arvolain säädökset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 56 
11.11.2019  
 
 Pertti Vesala ehdotti, että valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi valitaan Satu 

Ritala. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi valit-
tiin Satu Ritala. 
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57 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTA-
JAN VALITSEMINEN ERONNEEN TILALLE JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 

Khall § 194 
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa Järviseudun koulutuskuntayhtymän 
yhtymävaltuuston edustajana.  

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäsenen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yh-

tymävaltuustoon eronneen tilalle. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 57 
11.11.2019  
 
 Pertti Vesala ehdotti, että Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon vali-

taan Erkki Latukka. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymäval-
tuustoon valittiin Erkki Latukka. 
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58 § MUUT ASIAT 

Valt § 58 
11.11.2019 

1. Valtuutetuille on jaettu Aisaparin juhlajulkaisu ja kutsu kunnan ja yrittäjien pikkujou-
luun. 
2. Markus Kattilakoski luki valtuustoaloitteen lisämaan vuokraamiseksi uuden hyöty-
käyttöaseman alueen laajentamiseksi nousu- ja laskuramppien jyrkkyyden ja liukkaan 
kelin aiheuttaman onnettomuusriskin ehkäisemiseksi. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 47, 48, 49, 52 ja 58 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 50, 51, 53, 54, 55, 56 ja 57 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät     Valitusaika  30 päivää 
 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan  muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakir-
jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutok-
senhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeu-
dessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus 
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla 
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtai-
nen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 


