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Ennen kokouksen alkua Hannele Laukkonen esitteli kerättyä nimilistaa lääkäripalve-
lujen säilyttämisen puolesta Evijärvellä. Nimilistat luovutetaan Kaksineuvoisen yhty-
mähallitukselle. 

 
249 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 249 
27.11.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

250 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 250 
27.11.2017 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: Esityslista hyväksyttiin. 

 

251 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 251 
27.11.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti.  
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252 § VALTUUSTON 13.11.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 252 
18.9.2017 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 13.11.2017 teke-
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

 
 Marita Huhmarsalo saapui klo 17.15 
 

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

  



EVIJÄRVEN KUNTA 27.11.2017 399 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

253 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2017 – 30.9.2017 

Khall § 253 
27.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2017 – 
30.9.2017. Raportti toteumaan on esillä kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion to-
teumaraportin ajalta 1.1.2017 – 30.9.2017. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 24123220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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254 § SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

Khall § 254 
27.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Suomen Kuntaliiton valtuuston vaalin järjestäminen Evijärven kunnanvaltuustossa. 
 
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla 
vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 
 
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perus-
teella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. 
Evijärven kunnan äänimäärä on 2538. 
 
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 
valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puoluei-
den ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jäl-
keen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ah-
venanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaali-
lautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle esi-
tyslistan oheismateriaalina.  
 
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan 
numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asu-
kasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla 
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslitojen äänimäärät 
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonais-
lukuun tyhjät äänet. 
 
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut 
asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköi-
seen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimit-
taa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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255 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN POHJANMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY:N VUO-
SIKOKOUKSIIN 

 
Khall § 255 
27.11.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala  
 

Evijärven kunta on jäsenenä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ssä. 
 

Hallintosäännön 18 §:n 27. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osak-
kaana tai jäsenenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle varaedus-
tajan Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:n vuosikokouksiin vuosille 2017 - 2019. 
 
Keskustelun kuluessa vuosikokouksiin edustajaksi esitettiin Tapio Elgbackaa ja va-
ralle Heta-Mari Hernesniemeä. 

 
Päätös: Valittiin yksimielisesti Tapio Elgbacka ja varalle Heta-Mari Hernesniemi. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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256 § SISÄILMATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 

 
Khall  § 256 
27.11.2017 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Työsuojeluhallinnon mukaisesti kunnalla tulee olla nimettynä sisäilmatyöryhmä. 
  
 Sisäilmatyöryhmän tavoitteena on, että kunnan omistamissa tai vuokraamissa kiin-

teistöissä on hyvä ja terveellinen sisäilma. 
 

Tilanteessa, jossa Evijärven kunnan kiinteistössä työskentelevä henkilö saa esim. 
toistuvasti hengitystieoireita, voidaan rakennuksessa epäillä olevan sisäilmaongelma.  
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä mahdollisia kiinteistön sisäilmaongelmia ja 
antaa niihin suosituksia sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. 
 
Sisäilmaryhmä voi koostua eri ammattialojen henkilöistä, joiden ei välttämättä tarvitse 
edustaa teknisiä ammatteja. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa ja sen 
jäsenet toimivat työryhmänä. Sisäilmatyöryhmällä ei ole viranomaisstatusta eikä eril-
listä rahoitusta. Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on antaa toimenpidesuosituksia. Sisäil-
matyöryhmä mm. tekee tarkastuskäyntejä, terveysriskinarviointia ja antaa siivousoh-
jeita ongelmakohteissa. 

  
Sisäilmatyöryhmän toiminta kuuluu työsuojelun toimialueeseen. Työsuojelusta Evijär-
vellä vastaa yhteistoimintaelin, johon kuuluvat kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö, 
työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutettu, sekä ammattiyhdistys-
ten JUKO:n ja JYTY:n edustajat.  
 
Kunnanhallitus on nimesi 8.12.2014 § 175 Evijärven kunnan sisäilmatyöryhmään  
kuuluvaksi seuraavat: kunnanjohtaja, Terhi Kultalahti, Jari Anttikoski, työsuojelupääl-
likkö Tuomo Saari, työsuojeluvaltuutettu Taina Huhti, 1. työsuojelun varavaltuutettu 
Matti Försti, 2. työsuojelun varavaltuutettu Päivi Holm, JUKO:n edustaja Paula Kulta-
nen, JYTY:n edustaja Antti Saari ja työterveyshoitaja Katja Järvinen. 

  
Kunnanhallituksen nimeämän työryhmän lisäksi sisäilmatyöryhmä voi toimintansa tu-
eksi pyytää tarvittaessa edustus niiltä kiinteistön edustajilta jota mahdollinen sisäilma-
ongelma kulloinkin koskettaa. 
 
Sisäilmatyöryhmän toimikausi Evijärven kunnassa voisi olla esimerkiksi valtuustokau-
den mittainen 4 vuotta tai työsuojeluvaltuutettujen toimikauden mittainen 2 vuotta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
1. Kunnanhallitus uudelleen nimeää sisäilmatyöryhmän, jonka toimikausi on 6/2017 

– 6/2021. 
2. Sisäilmatyöryhmään nimetään Evijärven kunnanjohtaja, työsuojelupäällikkö, työ-

suojeluvaltuutettu, ammattiyhdistys JUKO:n edustaja, ammattiyhdistys JYTY:n 
edustaja, työterveyshoitaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja. Lisäksi työryhmän 
tulee pyytää osallistumaan työryhmän toimintaan sen rakennuksen edustajia, joita 
mahdollinen sisäilmaongelma kulloinkin koskettaa. 

 
Kunnaninsinööri Tuomo Saari kutsuttiin paikalle pykälän käsittelyn aluksi. 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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257 § MÄÄRÄRAHA KIERTOLIITTYMÄN SUUNNITTELUUN  

Khall § 257 
27.11.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnanhallitus on 18.9.2017 (§ 209) antanut kannanoton ELY-keskuksen 
Plaana Oy:llä teettämään kiertoliittymäselvitykseen (ELYn raportteja 31/2017). Selvi-
tyksessä oli mukana kahdeksan kiertoliittymää EPOELYn alueella. 
 
Soveltuvuusarvioinnin perusteella kiertoliittymä sopii selvitetyistä risteyksistä parhai-
ten Evijärvelle kantateiden 63 ja 68 liittymään ja sille on myös selkeät tarveperusteet. 
Arvioinnissa kantateiden 63 ja 68 liittymä sai varsin selvästi parhaat pisteet (33 pis-
tettä). Kyseinen Evijärven liittymä oli ainoa kahdeksasta liittymästä johon liittymä so-
veltuu ja sille on perusteet.  
 
Niissä kohteissa, joihin kiertoliittymän todettiin soveltuvan, jatkotoimenpiteenä ehdo-
tettiin kiertoliittymän tarkempaa suunnittelutyötä. Suunnittelutyö tehdään kiinteässä 
yhteistyössä liittymän vaikutusalueen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 
kanssa.  

 
Kunnanhallituksen lausunnossa korostettiin, että kiertoliittymän suunnittelu Evijärvelle 
kantateiden 63 ja 68 risteykseen tulee selvityksen mukaisesti/perusteella aloittaa 
mahdollisimman nopeasti ja ELYn tulee osoittaa siihen myös riittävä määräraha.  
Kantatien 63 välin Evijärvi, Ina-Kaustinen osalta ELY-keskuksen tulee kiirehtiä tie-
hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä edesauttaa rahoituksen saamista kyseiseen 
hankkeeseen ja että kiertoliittymän suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tulee 
huomioida tärkeät kevyen liikenteen järjestelyt kiertoliittymään ja kantateiden varteen. 

Evijärven kunnanhallituksen kannanotto kiertoliittymään liittyen on luovutettu liikenne-
ministeri Anne Bernerille 10.10.2017 ja ELY-keskuksen tieasioista vastaavalle Lii-
kenne ja infrastruktuuri – vastuualueen johtajalle Anders Östergårdille 18.10.2017. 

ELY-keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa oli puheena, että ELY-keskuksen 
tieinvestointi- ja suunnittelurahat ovat tiukassa. Suunnittelun toteutumisen edellytyk-
senä on, että kunta osallistuu suunnittelukustannuksiin. Hankkeen etenemisen kan-
nalta suunnittelu on tärkeä osa. Ilman suunnitelmaa on vaikeaa saada kiertoliittymälle 
rahoitusta. 
 
Suunnittelun karkea kustannusarvio on 50.000 euroa. Jos suunnittelukustannus jae-
taan puoliksi, kunnan kustannus on 25.000 euroa. ELY-keskukselta saadun varmis-
tuksen mukaan kiertoliittymän suunnittelu kantateiden 63 ja 68 risteyksen toteutuu jo 
vuonna 2018, jos kunta sitoutuu maksamaan puolet suunnittelun kustannuksista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että: 
 

• Kiertoliittymän suunnitteluun varataan vuoden 2018 talousarvioon 25.000 eu-
ron määräraha kunnanhallituksen alle. 

• Evijärven kunta osallistuu kiertoliittymän suunnittelukustannuksiin enintään 
puolella toteutuneista kustannuksista, korkeintaan 25.000 eurolla, sillä edelly-
tyksellä että suunnittelu toteutuu vuoden 2018 aikana. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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258 § MAANVAIHTO EVIJÄRVEN KUNNAN JA YKSITYISEN MAANOMISTAJAN VÄ-
LILLÄ 

 
Khall § 258 
27.11.2017 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Pirkko Mustäjärvi omistaa Evijärven keskustassa kiinteistön Virvola 52-401-7-68 
pinta-alaltaan 4715 m². Kiinteistöllä on asuinkäytössä oleva rakennus, mutta suurelta 
osin kiinteistö on rakentamatonta maa-aluetta. Mustajärven kanssa on keskusteltu 
rakentamattoman ~3 100 m²:n määräalan ostamisesta kyseisestä kiinteistöstä Vir-
vola. Mustajärvi on valmis myymään kyseisen alueen hintaan 15 000 €. 

 
 Keskustelussa Mustajärvi on ilmoittanut kesän aikana haluavansa ostaa kunnalta Ah-

venniemen kaava-alueelta korttelin 260 tontin numero 3. Kyseinen tontti on valtuus-
ton päätöksellä hinnaltaan 6 606 €, hinta sisältää tontilla sijaitsevan puuston.  
 
Mikäli kunta vaihtaisi Ahvenniemen kaava-alueelta korttelin 260 tontin numero 3 Mus-
tajärven omistaman kiinteistön Virvola 52-401-7-68 n. 3100 m²:n rakentumattomaan 
määräalaan, tulisi kunnan maksaa välirahaa Mustajärvelle 5 000 €. 

 
 Mustajärven omistamalla maa-alueella ei ole puustoa. Alueen halkoo lisäksi viemäri-

laitoksen jätevesiviemäri. Kyseinen alue on asemakaavoitettu rivitaloalueeksi. 
 
 Mustajärven omistama maa-alue sijaitsee aivan kunnan keskustassa. Kyseisen maa-

alueen jatkokäytöstä on ollut joitain suunnitelmia, jonka vuoksi alueen kaavoitus täy-
tyisi kuitenkin uusia. 

 
 Mustajärvi on esittänyt ostohalunsa Ahvenniemen tonttiin jo kesällä kunnan tontti-

kampanjan aikana. Asian valmistelun vuoksi kaupanteko on kuitenkin siirtynyt nykyi-
seen ajankohtaan ja tonttikampanjan etu tulisi huomioida Mustajärven ostamassa Ah-
venniemen tonttikaupassa.  

 
Evijärven kunnan kiinteistötoimikunta on kokouksessaan 20.11.2017 käsitellyt maan-
vaihtoa Pirkko Mustajärven kanssa. Kiinteistötoimikunta katsoo, että Mustajärven 
omistama määräala kiinteistöstä Virvola Rno 52-401-7-68 on sijainniltaan sellainen, 
että olisi kunnan edun mukaista saada se kunnan omistukseen.  
 
Kiinteistötoimikunnan keskusteluissa katsottiin, että määräalojen vaihtohinta voisi olla 
ehdotuksen mukainen 5 000 € ja tonttikampanjan etuna ilmainen vesijohtoliittymä tu-
lisi huomioida kauppaan kuuluvana. 
 
Vaihtokirjapohja karttaotteineen toimitetaan oheismateriaalina erikseen sähköpostilla. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta 

vaihtaa määräalueita Pirkko Mustajärven kanssa seuraavasti: 
 
Evijärven kunta antaa vaihtokaupassa Pirkko Mustajärvelle Ahvenniemen kaava-alu-
eelta korttelin 260 tontin no 3.  
 
Pirkko Mustajärvi antaa vaihtokaupassa Evijärven kunnalle ~ 3100 m²:n määräalan 
kiinteistöstä Virvola, Rno 52-401-7-68. 

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
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Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus

mikko.huhtala
Korostus
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Vaihtokaupassa Evijärven kunta maksaa Pirkko Mustajärvelle 5 000 € välirahaa ja 
kauppaan kuuluu tonttikampanjan mukainen ilmainen vesijohtoliittymä Ahvenniemen 
tontille. 

 
 Marita Huhmarsalo poistui osallisuusjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mikko.huhtala
Korostus
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259 § YHTEISMETSÄÄN LIITTYMINEN JA SIIHEN SIJOITETTAVAT METSÄPALSTAT 

Tekla § 68 
30.10.2017 Kunnan strategiaan on linjattu, että kunta on mukana selvittämässä yhteismetsän pe-

rustamisen mahdollisuuksia kunnassa. Yhteismetsä selvitys Evijärven alueella käyn-
nistyi metsäkeskuksen toimesta vuoden 2016 aikana. Yhteismetsän perustamisesta 
on järjestetty mm. metsänomistajille suunnattu tiedotustilaisuus.   
 
Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kestävän 
metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Osakaskiinteistöjen omistajat 
muodostavat yhteismetsän osakaskunnan ja osakaskunta hallitsee yhteismetsän alu-
etta. 

 
Yhteismetsä päättää toiminnastaan itsenäisesti yhteismetsälain ja ohjesäännön mu-
kaisesti. Yhteismetsälain mukaan yhteismetsää on käytettävä ensisijaisesti kestävän 
metsätalouden harjoittamiseen, jolla tarkoitetaan taloudellista, sosiaalista ja ekolo-
gista kestävyyttä. Yhteismetsän metsien käytön pohjana on metsäsuunnitelma ja toi-
mintasuunnitelma. 
 
Yhteismetsän käytännön asioita hoitaa yhteismetsän osakaskunnan valitsema hoito-
kunta tai toimitsijamies sen mukaan, miten osakaskunta on isommat suuntaviivat lin-
jannut.  
 
Yhteismetsään liittyjälle annetaan sijoitetun metsän arvon mukainen osuus koko yh-
teismetsään. Yhteismetsän puun myyntitulot ja metsähoitokulut jaetaan osakkaiden 
kesken sijoitetun metsän arvon mukaisien osuuksien suhteessa. Päätökset tehdään 
enemmistöpäätöksinä. 
 
Metsäkeskuksen mukaan yhteismetsän perustamisen edellytyksenä on vähintään 
550 hehtaarin metsäala. Kunnan lisäksi yksityiset maanomistajat ovat olleet kiinnos-
tuneita yhteismetsään liittymisestä. Mikäli Evijärven kunta on mukana, täyttyisi tuo 
550 hehtaarin metsäala. 
 
Valtuuston iltakoulun linjauksen mukaan kunta voisi liittyä yhteismetsään noin 150 
hehtaarin metsäalalla. Yhteismetsään liittymisen jälkeen kunta ei voi enää itsenäisesti 
määrätä yhteismetsään sijoittamansa metsän käytöstä. Vastaavasti kunta saa siis tu-
loa myös niistä metsähakkuista, jotka kohdistuvat yksityisten yhteismetsään sijoitta-
mien metsien hakkuisiin. 
 
Metsähoitoyhdistyksen metsäasiantuntija on tehnyt kunnalle ehdotuksen, mitkä met-
säpalstat kunta voisi sijoittaa yhteismetsään. Ehdotetut metsäpalstat ovat pinta-alal-
taan yhteensä noin 154,547 hehtaaria. 
 
Ehdotetut metsäpalstat ovat puustoltaan sekä taimikkoa, että hakkukypsää. 
 
Ehdotetut metsäpalat ovat: 
Merakorpi 52-405-4-35 pinta-alaltaan 12,42 hehtaaria 
Naukumaa 52-401-5-24 pinta-alaltaan 30,93 hehtaaria 
Ahvenjärvi 52-405-4-34 vain 2 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 12,49 hehtaa-
ria 
Antinniemi 52-401-7-411 vain 3 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 28,38 heh-
taaria 
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Alasydänmaa 52-404-3-29 pinta-alaltaan 33,69 hehtaaria 
Sydänmaa 52-404-3-22 pinta-alaltaan 13,13 hehtaaria 
Kuntaroolanti 52-409-3-128 pinta-alaltaan 7,165 hehtaaria 
Salo 52-402-4-35 pinta-alaltaan 15,342 hehtaaria 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunnan ehdottaa, että kunnanhallitus päättää, että kunta liit-
tyy Evijärven kunnan alueelle perustettavaan yhteismetsään ja kunta sijoittaisi yhteis-
metsään metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan esittämät metsäpalstat: 
 
Merakorpi 52-405-4-35 pinta-alaltaan 12,42 hehtaaria 
Naukumaa 52-401-5-24 pinta-alaltaan 30,93 hehtaaria 
Ahvenjärvi 52-405-4-34 vain 2 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 12,49 hehtaa-
ria 
Antinniemi 52-401-7-411 vain 3 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 28,38 heh-
taaria 
Alasydänmaa 52-404-3-29 pinta-alaltaan 33,69 hehtaaria 
Sydänmaa 52-404-3-22 pinta-alaltaan 13,13 hehtaaria 
Kuntaroolanti 52-409-3-128 pinta-alaltaan 7,165 hehtaaria 
Salo 52-402-4-35 pinta-alaltaan 15,342 hehtaaria 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 259 
27.11.2017 Pykälän oheismateriaalina on kiinteistörekisterin karttaotteet yhteismetsään ehdote-

tuista metsäpalstoista. Yhteismetsään liittymisestä päätetään myöhemmin erikseen 
tila-arvioiden valmistuttua. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää teettää tila-arviot metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntijan kunnalta yhteismetsään ehdottamille metsäpalstoille: 
 
Merakorpi 52-405-4-35 pinta-alaltaan 12,42 hehtaaria 
Naukumaa 52-401-5-24 pinta-alaltaan 30,93 hehtaaria 
Ahvenjärvi 52-405-4-34 2 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 12,49 hehtaaria 
Antinniemi 52-401-7-411 3 palstaa, määräalojen pinta-ala yhteensä 28,38 hehtaaria 
Alasydänmaa 52-404-3-29 pinta-alaltaan 33,69 hehtaaria 
Sydänmaa 52-404-3-22 pinta-alaltaan 13,13 hehtaaria 
Kuntaroolanti 52-409-3-128 pinta-alaltaan 7,165 hehtaaria 
Salo 52-402-4-35 pinta-alaltaan 15,342 hehtaaria 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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260 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 260 
27.11.2017 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 
 225 Evijärven kunnostushankkeen ruoppauksen urakoitsijan valinta 
 226 Asuntohakemus 
 232 Asuntohakemus 
 233 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 462 Vuoden 2017 urheilijastipendit 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 9 Saldovapaa 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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261 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 261 
27.11.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 6 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 7.11.2017, 14.11.2017 ja 20.11.2017 
3. STM, lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valin-

nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, 3.11.2017 
4. Kuntaliitto, lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnan-

vapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Dnro 844/03/2017, 22.11.2017 
5. EPSHP hallitus, lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan va-

linnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, 20.11.2017 § 235 
6. EPSHP hallitus, pöytäkirja, 20.11.2017 
7. EPSHP valtuusto, esityslista, 13.11.2017 
8. EPSHP valtuusto, Talousarvio 2018 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-

2020, 13.11.2017 
9. Kuntaliitto, yleiskirje 27/2017, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan kor-

vaus vuonna 2017, 15.11.2017 
10. Valvira, päätös Dnro V/76408/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 

antamista koskevan luvan muuttaminen, 20.11.2017 
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus, pöytäkirja 11/2017, 7.11.2017 
12. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus, esityslista 12/2017, 16.11.2017 
13. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus, ptk ote § 135, äänestys, eriävä mieli-

pide, 7.11.2017 
14. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus, ptk ote § 136, 7.11.2017 
15. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ptk ote § 101, 13.11.2017 
16. LSSAVI, päätös LSSAVI/3744/2017, Eläinsuojan ympäristölupa, naudanlihan-

tuotanto, Evijärvi ja kuulutus asiasta, 20.10.2017 
17. E-P:n liitto, Maakuntahallitus, esityslista 20.11.2017 
18. Kuntatyönantajat, Vuoden 2018 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset, 

21.11.2017 
19. ESKOON sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, valtuusto, ptk ote § 30, Talousar-

vio 2018 ja taloussuunnitelma 2019, liite Talousarvio 2018 ja taloussuunni-
telma 2019, 17.11.2017 

20. Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja, 24.10.2017 
21. ELY-keskus, päätös EPOELY/2245/2017, Taksilupien kuntakohtaisten enim-

mäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Poh-
janmaan maakunnissa, 9.11.2017 

22. KEHA-keskus, Maksatuspäätös EPOELY/4513/2016, 16.11.2017 
23. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Tammi-Lokakuun 2017 toteuma 
24. E-P:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 6/2017, 25.10.2017 
25. Valvira, päätös ja ilmoitus Dnro V/74984/2017, Lupa yksityisen terveydenhuol-

lon palvelutoiminnan antamisesta, 6.11.2017 
26. Valvira, päätös ja ilmoitus Dnro V/76856/2017, Lupa yksityisen terveydenhuol-

lon palvelutoiminnan antamisesta, 10.11.2017 
27. Kirjelmä päiväkoti Tuulentuvan sisäilmaongelmasta, 9.11.2017 
28. EPSHP, jäsenkuntien palvelumaksut 10/2017 
29. Valtuustoaloite 13.11.2017 
30. Toimenpidealoite 13.11.2017 
31. E-P:n liitto, valtuusto, esityslista 4.12.2017 
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32. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus pöytäkirja, 12/2017, 16.11.2017 
33. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, hallitus ptk ote § 141, äänestystulos ja 2 kpl 

eriävä mielipide, 12/2017, 16.11.2017 
34. Kuntayhtymä kaksineuvoinen, Talousarvio 2018, Yhtymähallitus 16.11.2017  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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262 § MUUT ASIAT 

Khall § 262 
27.11.2017 
 

1. Matkailu kotimaassa.fi –lehden kuntamainos 
2. Kiinteistövälityssopimuksen tiedotustilaisuus rivitalokiinteistöistä 
3. Talousarvion 2018 valmistelutilanne 
4. Sote asiat 

a. Kaksineuvoisen tilanne 
b. Sopimusneuvottelut Antinrinteen kiinteistökaupasta 

5. Kylien kehittämisraha asian valmistelusta sopiminen 
6. Johtajasopimuksen mukainen evästekeskustelu kunnanjohtajan tavoite- ja ar-

viointikeskusteluun (viranhaltijat poistuivat asiakohdan käsittelyn ajaksi) 
 
Mikko Saarijärvi poistui klo 19.25 
Marita Huhmarsalo poistui klo 19.30 
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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 249 – 254, 260 - 262 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 255 - 259 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 
 
Pykälät 255 - 259 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 010 364 3314 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeu-
denkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


