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71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Valt § 71 
13.11.2017  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 8.11.2017 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 8.11.2017. Ko-
kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 8.11.2017.  
 
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-
täminen. 

 
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

  
Pertti Vesala esitti, että esityslistan §:t 74 ja 75 käsitellään eri järjestyksessä niin, että 
Investointiosa käsitellään ensin §:nä 74 ja sen jälkeen veroprosentit §:nä 75. Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
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72 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

 
Valt § 72 
13.11.2017 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 Pasi Mäntylä ja Jarkko Pahkakangas valitaan pöytäkirjan 

tarkastajiksi. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Mäntylä ja Jarkko Pahkakangas 
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73 § VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 208 
18.9.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
 Talouden tulevaisuuden näkymät ovat viime aikoja positiivisemmat ja talous on kään-

tynyt kasvuun. Yleisellä tasolla talouden tilassa on edelleen monia epävarmuusteki-
jöitä, jotka vaikeuttavat tulevaisuuden ennustamista. Etenkin koko suunnitelmakau-
den talouden ennustaminen on haastavaa.  

 
Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan kuluvana vuonna 2,4 %, vuonna 2018 1,6 % ja 
vuonna 2019 1,5 %. Kansainvälisen talouden näkymät ovat myös aiempaa parem-
mat, niiden mukaan Maailman ostovoimakorjattu bkt kasvaa kuluvana vuonna 3,4 %, 
vuonna 2018 3,6 % ja vuonna 2019 3,7 %. Talouskasvu kiihtyy selvästi ja sen pe-
rusta on varsin vankka. 

 Evijärven kunnan osalta valtuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa 
vuoden 2017 vuosikate on +128 890 euroa ja tilikauden tulos on -344 100 euroa ali-
jäämäinen. Kulunut vuosi on sujunut talousarvioon verrattuna hyvin mutta vuosi 2018 
näyttää kuluvaa vuotta haasteellisemmalta.  

 
 Kesäkuun lopun 2017 toteumassa talousarvio on toteutunut tilikauden tuloksen osalta 

noin 800 t€ viime vuotta paremmin. Luku sisältää kotiutettuja sijoitustoiminnan tuot-
toja noin 380 t€ ja niiden osalta vuodet eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. 
Sijoitustoiminnan tuotot poislukienkin kulunut alkuvuosi on mennyt vajaat 400 tuhatta 
euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa paremmin.  

 
 Jos vuosi 2017 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi suhteessa viime vuoteen, niin 

kuluvan vuoden miinusmerkkinen talousarvio on mahdollista kääntää plussalle. Tasa-
painoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähintään 0-tulokseen. 

  
 Edellisvuonna Kuntaliiton verotuloennuste arvioi kuluvalle vuodelle 2017 kertyvän ve-

rotuloja kaikkiaan 8,63 M€. Tuorein ennuste arvioi tämän vuoden veroiksi 7,94 M€ eli 
todellisuudessa verotuloissa on lähes 700 tuhannen euron vaje tälle vuodelle ja tuo 
vaje on pohjana myös tulevan vuoden verotuloennusteelle.  

 
Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista. Viimeisin Kuntaliiton verotuloennuste arvioi Evijärvelle verotuloja 
vuonna 2018 7,97 M€ ja verotulojen lisääntyvän vuonna 2018 nykyisillä veroprosen-
teilla 0,4 prosenttia (+ 30 t€) vuonna 2018. Taloussuunnitelmassa verotuloja on kir-
jattu vuodelle 2018 9,236 M€. Taloussuunnitelman (9,236 M€) ja verotuloennusteen 
(7,97 M€) ero on noin 1,25 M€. 

 
Kuntaliiton tuoreimman ennakkolaskelman mukaan peruspalvelujen valtionosuus 
vuonna 2018 yhteensä 8,26 M€. Talousarvioon 2017 valtionosuuksia on kirjattu 8,057 
M€ eli tähän verrattuna tulevan vuoden valtionosuusennuste on noin 200 tuhatta eu-
roa suurempi.  
 
Vuoden 2018 talousarvioehdotus laaditaan niin, että käyttötalouden tulot ja menot 
sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talousarviokehyksen mukaiselle tasolle. Ta-
lousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tulee valmistella 
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tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Kokonaisuutena vuoden 2018 ta-
lousarvio tulee laatia tiukalla raamilla. Talousarvion laadinnassa tavoite on, että 
vuoden 2018 tilikauden tulos ja toimintamenojen kasvu ovat tasoa +-0. Lauta-
kunnissa talousarviota käsitellään tämän linjauksen mukaisesti. 

 
Valmistelun taustalla on valtuustossa hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. 
Kuntastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strate-
gian toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toi-
menpiteisiin on varattava riittävät määrärahat. 

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

useita käsittelyitä. Tästä johtuen hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset talous-
arvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2017. 

 
 Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvio- ja taloussuunnitel-
maohjeet. Ohjeet annetaan hallintokunnille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

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

 
Valt § 73 
13.11.2017 Valtuustolle on oheismateriaalina toimitettu kunnan Talousarvion 2018 ja vuosien 

2018 – 2020 taloussuunnitelman laadintaohje. 
 

Päätös: Valtuusto merkitsi tiedokseen Talousarvion 2018 ja vuosien 2018 – 2020 ta-
loussuunnitelman laadintaohjeen.  
 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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74 § TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSA 

Tekla § 72 
30.10.2017 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston ja lautakuntien iltakoulussa. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Vily Kattilakoski ehdotti Jarkko Pahkakankaan kannattamana, että lautakunta ottaa 
asian käsiteltäväksi ja, että Lahdenkylän koulun kuntoon saattamiseksi varataan vuo-
den 2018 investointiosaan määräraha, joka on suuruudeltaan 400.000 euroa. Toimin-
tatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloterveys La-
jusen esityksen mukaisesti. 
 
Keskustelun edetessä tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa ehdotetun ta-
lousarvion investointiosan vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 lauta-
kunnan käsiteltäväksi. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska investointiosaan on tehty kunnaninsinöörin ehdotuk-
sesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne 
jotka kannattavat kunnaninsinöörin ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannatta-
vat Vily Kattilakosken ehdotusta varata investointiosaan Lahdenkylän koulun kuntoon 
saattamiseksi, jonka toimintatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön 
remontointi Taloterveys Lajusen esityksen mukaisesti 400.000 euroa vuodelle 2018 
äänestävät EI. 
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin kolme JAA-ääntä (Ritala, Haapa-
saari, Mäntylä) ja neljä EI-ääntä (Kattilakoski, Pahkakangas, Latukka, Mikkola). Pu-
heenjohtaja totesi, että Vily Kattilakosken ehdotus on tullut teknisen lautakunnan pää-
tökseksi äänestyksen jälkeen äänin 3-4. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019 ja 2020 tiedokseen.  
 
Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että talousarvion investointi-
osaan vuodelle 2018 lisätään Lahdenkylän kuntoon saattamiseksi 400.000 euroa. 
Toimintatapoina voivat olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloter-
veys Lajusen esityksen mukaisesti. 

 
Khall § 240 
6.11.2017 Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 

päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan.  
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Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä maanantaina 
30.10.2017. Teknisen lautakunta on ehdottanut kunnanhallitukselle, että Lahdenkylän 
koulun perusparannukseen varataan 400.000 euron määräraha vuodelle 2018.  

  
  Lahdenkylän koulun tulevaisuudesta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä. Käytän-

nössä ennen määrärahan varaamista Lahdenkylän perusparannukseen tulee ensin 
päättää peruskorjataanko Lahdenkylän koulurakennus vai ei ja miten Lahdenkylän 
koulun väistö Särkikylän koululle puretaan.  

 
Kuntastrategian linjausten mukaisesti kouluverkko tiivistetään lähitulevaisuudessa yh-
tenäiskouluksi. Jos nykyinen Lahdenkylän koulun väistö Särkikylään päätetään pur-
kaa niin, että koulutoiminta Lahdenkylässä jatkuu, siinä yhteydessä tulee arvioida 
hankitaanko Lahdenkylään vuokralle esimerkiksi moduulirakenteinen koulu tai perus-
korjataanko nykyinen rakennus vai.   

 
 Investointiohjelmaan on teknisen lautakunnan jälkeen lisätty kaukolämpölaitoksen sa-

neeraukseen 30.000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2019 ja 800.000 euron 
määräraha toteutukseen vuodelle 2020. 

 
 Pykälän liite Investointiohjelma 2018–2020 jaetaan hallitukselle sähköpostilla perjan-

taina 3.11.2017. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2018–
2020. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti investointiosan palauttamista sivistyslautakunnan käsitte-
lyyn, koska investointiosaa ei ole sivistyslautakunnassa käsitelty. Jorma Tolonen kan-
natti ehdotusta. Keskustelun kuluessa sivistystoimenjohtaja esitteli miten investointi-
osa on käsitelty sivistyslautakunnassa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Puheen-
johtaja teki äänestysehdotuksen siten, että investointiosan käsittelyn jatkamista ää-
nestävät ”JAA” ja Huhmarsalon ehdotusta, investointiosan palauttamiseksi sivistys-
lautakuntaan, kannattavat äänestävät ”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyk-
sessä annettiin neljä (4) JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Marja-Leena Kultalahti, Alina 
Niemi ja Terhi Kultalahti) ja kaksi (2) EI-ääntä (Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen). 
Kunnanhallitus päätti jatkaa investointiosan käsittelyä äänin 4-2. 

 
Marita Huhmarsalo esitti, että talousarvion investointiosaan vuodelle 2018 lisätään 
Lahdenkylän koulun kuntoon saattamiseksi 500.000 euroa. Toimintatapoina voivat 
olla joko ns. moduulikoulu tai kiinteistön remontointi Taloterveys Lajusen esityksen 
mukaisesti. Jos päädytään vuokraamaan moduulikoulu, valmistaudutaan siirtämään 
määräraha käyttötalouteen. Esitys raukesi kannattamattomana. 

 
Alina Niemi esitti sivistystoimen osalta, että päivähoitorakentamiseen varataan 
50 000 € suunnitteluun vuodelle 2018 ja rakentamiseen 400 000 € vuodelle 2019. Lii-
kuntapaikkarakentamiseen varataan 100 000 vuodelle 2018, 200 000 € vuodelle 
2019 ja 100 000 € vuodelle 2020. Marja-Leena Kultalahti kannatti esitystä. Esitys hy-
väksyttiin yksimielisesti. 

 
Päätös: Investointiosa hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti kokouksessa tehtyine 
muutoksineen. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen 
mukaisen investointiosan vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2018–2020 tehdyin 
muutoksin, joiden mukaan 
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• Päivähoitorakentamiseen varataan 50 000 € suunnitteluun vuodelle 2018 ja 

rakentamiseen 400 000 € vuodelle 2019. 
• Liikuntapaikkarakentamiseen varataan 100 000 € vuodelle 2018, 200 000 € 

vuodelle 2019 ja 100 000 € vuodelle 2020. 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen. (Toimitettu kirjallisesti, liitteenä)  

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
  
Valt § 74  
13.11.2017  KH:n esittämä investointiohjelma 2018–2020 on jaettu liitteenä. 
  

Markus Kattilakoski esitti, että on järkevää toimia niin, että Lahdenkylän koulun osalta 
allokoidaan sen kuntoon saattamiseksi investoimalla 500.000 euroa vaihtoehtoisesti 
moduulirakenteeseen tai remontoimalla koulu Taloterveys Lajusen esittämällä tavalla. 
Jos jatkossa tullaan siihen johtopäätelmään, että on edullisempaa vuokrata tai liisata 
moduulikoulu ostamisen sijaan, voi valtuusto päätöksellään siirtää summan tilistä A 
tiliin B, eli investointiosasta käyttötalousosaan. Olennaista asiassa on vain se summa 
joka jää talousarviossa viimeisen viivan alle. Näin asia pelkistettynä. Asia vaatinee 
toteutuessaan joitakin kirjanpidollisia toimia, tätä vartenhan on olemassa alan ammat-
tilaisia. Esitänkin, että valtuusto varaa vuoden 2018 talousarvioon 500.000 euroa käy-
tettäväksi edellä kuvatulla tavalla. Jorma Tolonen kannatti ehdotusta sillä tarkennuk-
sella, että rahasumman mahdollisen siirtämisen sijaan se tarvittaessa poistetaan in-
vestointiosasta ja varataan lisätalousarviolla käyttötalouteen. Lasse Vertanen kannatti 
Kattilakosken esitystä Tolosen tekemän lisäyksen mukaisesti. Janne Mikkola kannatti 
esitystä. 
 
Kokoustauko: klo 19.12 – 19.28 

 
Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka mukaan ne jotka kannattavat hallituk-
sen esitystä äänestävät ”JAA”, ja ne, jotka kannattavat Jorma Tolosen, Lasse Verta-
sen ja Janne Mikkolan kannattamaa Markus Kattilakosken esitystä 500.000 euron li-
säyksestä investointiosaan Lahdenkylän koulun kuntoon saattamiseksi äänestävät 
”EI”. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa annettiin 
12 JAA-ääntä (Anttikoski, Haapasaari, Holm, Järvinen, Kirsilä, Kultalahti, Lassila, 
Mäntylä, Ritala, Saarijärvi, Vesala ja Alkio) ja 5 EI-ääntä (Kattilakoski, Pahkakangas, 
Tolonen, Vertanen ja Mikkola). Puheenjohtaja totesi, että äänin 12 - 5 hallituksen esi-
tys on tullut valtuuston päätökseksi. 
 
Pertti Vesala esitti toimenpide aloitteen: Keskustan valtuustoryhmä esittää kunnan-
hallitukselle, että Lahdenkylän koulun väistön purkaminen ja koulun tulevaisuudesta 
päättäminen käsitellään mahdollisimman pian. Jari Anttikoski kannatti Vesalan esittä-
mää toimenpidealoitetta. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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75 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2018 

Khall § 239 
6.11.2017 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntalain 66 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuus-
ton on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden 
verojen perusteista. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto 
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, 
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrä-
tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2018 tuloveroprosentti ja kiinteistö-
veroprosentit on siten ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään perjantaina marraskuun 
17. päivänä 2017. 

 
Taloussuunnitelmaa vuosille 2018 ja vuodelle 2019 on tasapainotettu verotuloilla. 
2018 on taloussuunnitelmassa vajaat 300 t€ miinusmerkkinen ja vuosi 2019 on tasa-
painotettu veroilla 0-tulokseen. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 on kirjattu vero-
tuloja kertyvän kaikkiaan 9,236 M€. Tuoreimman Kuntaliiton verotuloennusteen mu-
kaan ensi vuodelle verotuloja kertyy nykyisillä veroprosenteilla noin 8,1 M€. Talous-
suunnitelmassa ja verotuloennusteessa on reilun miljoonan euron ero. Kunnallisvero-
tuloilla katettuna kyseisen eron kiinnikurominen vaatisi noin kolmen prosenttiyksikön 
veronkorotuksen.  
 
Vuoden 2019 osalta verotuloennusteen ja taloussuunnitelman välinen ero edelleen 
kasvaa. Vuodelle 2019 taloussuunnitelmaan on kirjattu veroeuroja 9,5583 M€, kun 
veroennuste arvioi verotuloja kertyvän noin 8,1 M€. Eroa taloussuunnitelman ja en-
nusteen välillä on noin 1,4 miljoonaa euroa.  
  
Kuntaliiton tekemän ennusteen mukaan valtionosuuksia kertyy vuonna 2018 yh-
teensä 8,22 M€. Arvion mukaan verotuloja ja valtionosuuksia kertyy yhteensä noin 
16,3 M€, kun taloussuunnitelmassa niitä on arvioitu kertyvän 17,036 M€. Tässä on 
reilun 700 tuhannen euron ero. 
 
Evijärven käyttötalouden menoissa on nousupainetta vuodelle 2018. Menot ovat tu-
loja suuremmat. Ensimmäisessä talousarvioluonnoksessa tilikauden tulos on poisto-
jen jälkeen noin miljoona euroa. Talousarvion tasapainottamiseksi menoja täytyy kar-
sia ja tuloja täytyy lisätä. Kunnallisveroissa yhden veroprosentin korotus lisää kunnan 
maksuunpantavia veroja noin 350.000 euroa, ½ veroprosentin korotus noin 175.000 
euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 87.000 euroa. Ehdotuksen mukaan verot pide-
tään vuoden 2017 tasolla. 
 
Talousarvion laadintaohjeiden mukaan: Vuoden 2018 talousarvioehdotus laaditaan 
niin, että käyttötalouden tulot ja menot sekä investoinnit sopeutetaan kunnan talous-
arviokehyksen mukaiselle tasolle. Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2019 ja 2020 tulee valmistella tiukkaa talous- ja henkilöstöpolitiikkaa noudat-
taen. Kokonaisuutena vuoden 2018 talousarvio tulee laatia tiukalla raamilla. Talous-
arvion laadinnassa tavoite on, että vuoden 2018 tilikauden tulos ja toimintamenojen 
kasvu ovat tasoa +-0. Lautakunnissa talousarviota käsitellään tämän linjauksen mu-
kaisesti. 
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Talousarvion toteuma elokuun lopun tilanteessa näyttää kuluvana vuonna noin 800 t€ 
viime vuotta paremmalta. Viime vuoden tilinpäätös päätyi hiukan plussalle. Tämän 
vuoden toteumassa on kotiutettuja sijoitustoiminnantuottoja noin 382 t€, niiden osalta 
vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään mutta ilman kotiutettuja tuottojakin ku-
luva vuosi on mennyt edellisvuotta paremmin. 
 
Talousarvion jatkovalmistelussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset että menojen 
karsiminen niin, että saadaan aikaan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuo-
delle 2018.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto mää-
rittelee vuoden 2018 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    21,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  0,95 %   
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Valt § 75  
13.11.2017  Hallituksen valtuustolle ehdottamissa veroprosenteissa yleinen kiinteistöveroprosentti 

on inhimillisen näppäilyvirheen seurauksena väärin.   
 

Yleinen kiinteistövero Evijärvellä on kuluvana vuonna 1,00 %, kun ehdotuksessa lu-
kee 0,95 %. 

 
Pykälän esittelytekstin ja esittelyn mukaisesti on ollut esityksenä päättää vuoden 
2018 veroprosenteiksi nykyiset veroprosentit. 
 
Vuoden 2017, ja vuodelle 2018 ehdotettavat, veroprosentit ovat: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    21,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %   
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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76 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
31.8.2017 

Khall § 241 
6.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 10.10.2017 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 31.8.2017. Yhtymähallituksessa on todettu, että kuntayhtymän 
toiminta on katsauskauden aikana edennyt taloudellisten ja toiminnallisten tavoittei-
den mukaisesti. Alkuvuoden aikana huolta aiheuttanut erikoissairaanhoidon kustan-
nusten nousuvauhti on tasaantunut kesän aikana sekä palvelujen tarpeen vähentymi-
sen että toukokuun alussa toteutettujen hinnanalennusten johdosta. 
 
Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen siirtyi kesällä 2017 eh-
dotettujen lakimuutosten perustuslaillisten ongelmien takia vuodella eteenpäin vuo-
teen 2020. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella sote- ja maakuntauudistus 
laitettiin käytännössä uuteen valmisteluun ja seuraava lakiluonnos lähtee lausunnolle 
mahdollisesti lokakuun lopussa 2017. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle sote-uudistuksen siirtyminen antaa lisäaikaa tehdä 
itse tarvittavat palvelurakenne- ja toimintamuutokset, joilla säilytetään alueen asuk-
kaille ja asiakkaille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvataan alan työpaikat 
alueella. Kuntayhtymän johto on valmistellut ratkaisua, jossa sote- keskus keskitettäi-
siin Kauhavalle ja aikaisemmin terveyskeskuksina tunnetut sivuasemat muutettaisiin 
sairaanhoitajavetoisiksi hyvinvointiasemiksi. Suunnitelma vaatii Kauhavan kaupungin 
päätöksen sote- keskuksen tarvitsemien tilojen rakentamisesta ja muutostöistä. Kun-
tayhtymän johtoryhmä on käynyt esittelemässä suunnitelmaa osakaskuntien valtuus-
toille kesän aikana ja tavoitteena on saada päätös asiasta loppuvuoden aikana. 
 
Sosiaalipalveluiden osalta perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lu-
kuun ottamatta puheterapiapalvelua, minkä järjestämistä ei kuntayhtymässä ole pys-
tytty toteuttamaan tarvetta vastaavalla tavalla. Mielenterveyskuntoutujien asumispal-
velut ovat toteutuneet suunnitellusti. Päihdepalvelua on toteutettu monialaisena yh-
teistyönä avopainotteisesti. Vammaispalveluiden osalta henkilökohtaisen avun, eri-
tyisneuvolapalvelujen ja erilaisten kuntoutuspalvelujen tarvetta on ilmennyt ennakoi-
tua enemmän. Kuntayhtymän omat kehitysvammaisten asumis-, työ-, ja päivätoimin-
tapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Perhetyön osalta on edelleen 
vuonna 2017 jatkettu kuntayhtymän omien toimintojen kehittämistä ja perhekuntou-
tusmallin tehostettua käyttöä osana lastensuojelun tehostettua perhetyötä. 
 
Ikäihmisten palveluissa palvelurakenteen muutosta kohti valtakunnallista ja maakun-
nallisen ikäsote-työryhmän asettamia laatusuosituksia on jatkettu. Alkuvuoden aikana 
tehtyjen toiminnallisten muutosten myötä ikäihmisten palvelualueen budjetti ylittyi 
henkilöstölukujen osalta. 
 
Terveyspalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti 
ja taloudellinen tulos elokuun lopussa on hieman parempi kuin on arvioitu. Hoitotakuu 
toteutui ja ei-kiireellisen vastaanotoille päästiin noin kahdessa viikossa ja kiirevas-
taanotolle samana päivänä. 
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Kuntayhtymän oman toiminnan tuotot katsauskaudella olivat 6,6 miljoonaa euroa ja 
omat toimintakulut 40,4 miljoonaa euroa. Tuottojen talousarvion toteuma oli 61,9 % ja 
kulujen 65,7 %. Edellisvuoden vastaavasta ajasta toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 
miljoonaa euroa (4,9 %). Merkittävintä lasku on ollut ikäihmisten ostopalveluihin liitty-
vissä maksutuotoissa koska ostopalveluiden käyttö on merkittävästi vähentynyt. 
 
Oman toiminnan kulujen talousarvion toteumaprosentti oli tammi-elokuussa 65,7 las-
kien edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,7 miljoonaa euroa (1,8 %). Merkit-
tävintä kulujen vähennys oli ikäihmisten ja terveyspalveluiden ostetuissa asiakaspal-
veluissa ja lisäystä kaikissa muissa kululajeissa paitsi henkilöstökuluissa.  
Talousarvioon suhteutettuna vain asiakaspalveluiden ja muiden toimintakulujen me-
noluokissa toteuma on yli 66,6 %, jotka on pystytty kompensoimaan säästöillä muissa 
menoissa. 
 
Erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden menot ovat alkuvuonna ylittäneet talousar-
viossa ennakoidun 1,9 prosentilla. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen 
ylitysprosentti oli 7,4. Toukokuun alussa toteutettu hintojen alennus ja palvelujen käy-
tön vähentyminen ovat helpottaneet tilannetta. Jos edellisten neljän kuukauden kaltai-
nen kehitys jatkuu samanlaisena, niin talousarvion raamissa pysyminen voi olla mah-
dollista. Silti nämä kustannukset ovat suurin syy siihen, että katsauskauden tulos on 
0,6 miljoonaa euroa tappiollinen. 

 
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on huomattavaa suorit-
teiden budjetoitua pienempi käyttö (-7,8 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-10,5 %), ikäih-
misten palvelujen osalta (-14,2 %) ja terveyspalveluissa (-8,7 %) sekä erikoissairaan-
hoidossa (-1,6 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta ovat 
kaikilta palvelualueilta yhteensä 6 176 709,75 euroa, eli 523 912 euroa alle budje-
toidun. 
 
Liitteenä on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.8.2017. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa se edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Marita Huhmarsalo poistui kello 19.37. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 76  
13.11.2017 Oheismateriaalina on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 

1.1.–31.8.2017. 
  

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-
31.8.2017 
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77 § POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN 

 
Khall § 242 
6.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 22.11.2016 

uuden yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. 
Yleisohje korvaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 15.11.2011 antaman vastaavan 
yleisohjeen. Uutta tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2017 
alkaen. 

 
 Yleisohjeen liitteessä 1 on esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja –me-

netelmistä. Poistoajat ovat ohjeellisia kuntien käyttöomaisuudelle. Kirjanpitolautakun-
nan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän 
poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistoaikaan voi 
vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoaika valitaan normaalisti lyhem-
mäksi kuin on aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. 

 
 Evijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2012 § 53 Suunnitelman mu-

kaisten poistoaikojen liukumat hyväksynyt muutokset poistoaikojen liukumiin. Uu-
dessa tarkistetussa yleisohjeessa on täydennetty Aineettomissa hyödykkeissä ole-
vien Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta osallistumisesta toisen yhteisön tie-, 
rata-, ja väylähankkeisiin sekä osake- ja vuokrahuoneistojenperusparannusmenoihin. 
Aineellisissa hyödykkeissä olevien Rakennukset ja rakennelmat kohtaan on lisätty 
Kallioluolat ja –tunnelit, väestösuojat. Nämä kohdat tulee lisätä Evijärven kunnan 
poistosuunnitelmaan. 

 
 Esityslistan mukana jaetaan oheismateriaalina uusi tarkennettu poistosuunnitelma. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle hyväk-
syttäväksi uuden tarkennetun poistosuunnitelman. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 77  
13.11.2017  Esityslistan mukana on liitteenä jaettu uusi tarkennettu poistosuunnitelma. 
  

Päätös: Poistosuunnitelman tarkennus hyväksyttiin yksinimelisesti ehdotuksen mu-
kaisesti. 
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78 § KESKIKOULUN JA LUKION YHTEISEN MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN 
LEHTORIN VIRAN (126) MUUTTAMINEN KESKIKOULUN JA LUKION YHTEISEKSI 
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJAKSI 

 
Siv.ltk § 82 
31.10.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
  

Evijärven peruskoulun yläasteen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka 126 
on lakkautettu 30.12.1987. Virka 127 Evijärven peruskoulun yläasteen matematiikan, 
fysiikan ja kemian lehtorin virkanimike on muutettu 1.8.1992 alkaen Evijärven perus-
koulun yläasteen ja kunnan koululaitokseen kuuluvan Evijärven lukion yhteisen mate-
matiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viraksi ja 1.1.1999 alkaen Evijärven peruskoulun 
ja lukion yhteiseksi matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viraksi. Samassa muu-
toksessa virkanumero on epähuomiossa vaihtunut numeroksi 126. 
 
Opettajien kelpoisuusvaatimuksia on uudistettu siten, että opettajalla tulee olla ope-
tettavan aineen opinnot kaikissa opetettavissa aineissa. On siis tarkoituksenmukaista 
muuttaa virkanimike matemaattisten aineiden opettajaksi ja viran auki julistamisen 
yhteydessä määrittää opetettavat aineet. 
 
Usean vuoden ajan viran 126 viranhaltijan tunneista kaikki matemaattisten aineiden 
tunnit ovat olleet lukion tunteja.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhalli-
tukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa keskikoulun ja lukion yhteisen mate-
matiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran (126) lukion ja keskikoulun yhteiseksi mate-
maattisten aineiden lehtorin viraksi ja palauttaa samalla sen alkuperäisen numeron 
127. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Khall § 244 
6.11.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa 

keskikoulun ja lukion yhteisen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran (126) 
keskikoulun ja lukion yhteiseksi matemaattisten aineiden lehtorin viraksi ja palauttaa 
samalla sen alkuperäisen numeron 127. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 78  
13.11.2017   
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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79 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

Tark. ltk. § 16 
20.10.2017  

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 
muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoita-
misessa. 

  
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja  
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,  
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa,  
pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan  
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on  
valittu tehtäväänsä. 

  
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo  
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei  
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisi-

vuilla 
 

Päätös: Tarkastuslautakunta  
- hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- pyydetään julkaisemaan hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan 

kotisivuilla niiden henkilöiden osalta, joilta kuntalaki sitä edellyttää 
 
Valt § 79 
13.11.2017 Valtuustolle on oheismateriaalina toimitettu tarkastuslautakunnan hyväksymät sidon-

naisuusilmoitukset. 
 

Päätös: Valtuusto merkitsi hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen. 
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80 § MUUT ASIAT 

Valt § 80 
13.11.2017  

1. Pertti Vesala luki keskustaryhmän valtuustoaloitteen:  
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut / valtuustoryhmät esitämme, että: Kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen viimeaikaisten Evijärven kunnalle epäedullisten pää-
tösten ja palvelujen keskittämissuunnitelmien vuoksi Evijärven kunnan tu-
lee selvittää Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta eroamisesta. Kunnanhallituk-
sen tulee valmistella asia mahdollisimman pikaisesti niin, että kunnanval-
tuusto voi päättää asiasta jo 31.12.2017 mennessä. 
 
Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä. 

  
 Päätös: Valtuusto merkitsi muut asiat tiedoksi. 
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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: 71, 72, 73, 76, 79, 80 
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 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 74, 75, 77, 78 
 
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 jätettävä 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) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
 


