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145 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 145 
3.7.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
146 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 146 
3.7.2017 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: Hyväksyttiin. 

 

147 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 147 
3.7.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Marita Huhmarsalo. 
 
 Päätös: Valittiin Jari Anttikoski ja Aapo Kirsilä pöytäkirjan tarkastajiksi. 
 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 3.7.2017 238 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

148 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJASTA JA PAIKASTA PÄÄTTÄMINEN 
VUOSILLE 2017–2019 
 
Khall § 148  
3.7.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokoukses-

sa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen sen pitämisestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuosina 2017–2019 ko-
kouksensa pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.00 kunnanhalli-
tuksen huoneessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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149 § VALTUUSTON 12.6.2017 JA 19.6.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 

Khall § 149 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 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 12.6.2017 ja 
19.6.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat val-
tuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti, että valtuuston päätöstä 12.6.2017 § 53 ei panna täytän-
töön, koska päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Ehdotus raukesi kannattamat-
tomana. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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150 § KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 
2017 -2019 

Khall § 150  
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kunnanhallitus valitsee keskuudestaan henkilöstöjaos-
ton henkilöstöasioiden käsittelyä varten. Hallintosäännön 6 § mukaan henkilöstöjaos-
ton toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen. 
 
Hallintosäännön 7 § 3 momentin mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaostoon 
kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet vali-
taan kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta.  

 
Hallintosäännön 8 § mukaan kunnanhallitus valitsee henkilöstöjaoston jäsenten kes-
kuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaostoon vuosille 2017 -
2019 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä valitsee jäsenten 
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti puheenjohtajaksi Terhi Kultalahtea, hänen varajäsenekseen 
Aapo Kirsilää, varapuheenjohtajaksi Jari Anttikoskea, hänen varajäsenekseen Alina 
Niemeä, ja jäseneksi Marja-Leena Kultalahtea sekä varajäseneksi Jorma Tolosta. 
 
Jorma Tolonen ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Marita Huhmarsaloa ja varajäseneksi 
Jorma Tolosta. 
 
Koska varsinaisiksi jäseniksi oli ehdotettu enemmän henkilöitä kuin oli täytettäviä 
paikkoja, asiasta oli järjestettävä vaali. Vaali toimitettiin suljetuin lipuin ja siinä äänet 
jakautuivat seuraavasti: Jari Anttikoski 7 ääntä, Marja-Leena Kultalahti 7 ääntä, Terhi 
Kultalahti 6 ääntä ja Marita Huhmarsalo 1 ääni. 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi henkilöstöjaoston seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Terhi Kultalahti (pj)  Aapo Kirsilä 
Jari Anttikoski (vpj)  Alina Niemi 
Marja-Leena Kultalahti  Jorma Tolonen 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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151 § KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN VUO-
SILLE 2017 - 2019 

Khall § 151 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntalain 90 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan 
tarpeelliset määräykset mm. kunnanhallituksen edustajan läsnäolosta ja puheoikeu-
desta toimielinten kokouksissa.  

 
Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pakollinen. Kunnanhallitus 
vastaa kuitenkin kunnan hallinnosta ja sen yhteensovittamisesta, joten edustajan läs-
näolo- ja puheoikeus tärkeimmissä elimissä on tarpeellinen. 
 
Hallintosäännön 105 §:n mukaan kunnanhallitus voi nimetä varsinaisten jäsentensä 
keskuudesta edustajansa muihin toimielimiin, ei kuitenkaan keskusvaalilautakuntaan, 
vaalilautakuntiin ja tarkastuslautakuntaan. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sii-
nä toimielimessä, johon hänet on nimetty.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on suoraan hallintosäännön 
mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan 
ja tekniseen lautakuntaan vuosiksi 2017 – 2019. 
 
Jari Anttikoski ehdotti tekniseen lautakuntaan Jari Anttikoskea ja sivistyslautakuntaan 
Marja-Leena Kultalahtea. 
 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajakseen sivistyslautakuntaan Marja-Leena Kul-
talahden ja tekniseen lautakuntaan Jari Anttikosken. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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152 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNNAN OMISTAMIIN OSAKE-
YHTIÖIHIN VUOSILLE 2017 - 2019  

 
Khall § 152 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunnalla on kolme asunto-osakeyhtiötä, joista kunnan omistusosuus on  
100 %. Nämä ovat As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy Nykälänaho ja As Oy Kulta-
lahti I. Kunnan tulee nimetä asunto-osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajansa. 
 
Evijärven kunta omistaa 1.1.2011 perustetun Evilämpö Oy:n osakekannan kokonaan 
(yhtiö rekisteröity 15.2.2011). Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat 
voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättää yhtiöko-
koukselle kuuluvasta asiasta. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuosille 2017 - 2019 yhtiökokous-
edustajansa omistamiinsa asunto-osakeyhtiöihin, As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy 
Nykälänaho ja As Oy Kultalahti I sekä Evilämpö Oy:n yhtiökokouksiin.   
 
Jari Anttikoski ehdotti Aapo Kirsilää kaikkiin edellä mainittuihin yhtiöihin. 

 
Päätös: Valittiin Aapo Kirsilä edustajaksi As Oy Evijärven Tervahauta, As Oy Nykä-
länaho ja As Oy Kultalahti I sekä Evilämpö Oy:n yhtiökokouksiin. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 3.7.2017 243 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

153 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KAN-
NATUSYHDISTYKSEEN VUOSILLE 2017 - 2019 

Khall § 153 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Järvilakeuden  
Kansalaisopistoa. Yhdistykseen kuuluu Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Kauha-
van kaupunki. Kannatusyhdistykseen on sen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenkun-
nalla oikeus lähettää yksi edustaja jokaista asukasmäärän alkavaa tuhatta kohden, 
siten, että tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa yksi edustaja, yli 
tuhannen, mutta enintään kahden tuhannen asukkaan jäsenkunnalla on oikeus val-
tuuttaa kaksi edustajaa, yli kahden tuhannen, mutta enintään kolmen tuhannen asuk-
kaan jäsenkunnalla on oikeus valtuuttaa kolme edustajaa yhdistyksen kokoukseen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden Kansalaisopiston 
Kannatusyhdistykseen vuosille 2017–2019 kolme edustajaa ja heille varaedustajat. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Juha Vinkanharjua ja varaedustajaksi Vily Kat-
tilakoskea. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Rita Haapasaarta ja varaedustajaksi Sakari Lehtoa 
sekä edustajaksi Tarja Jokelaa ja varaedustajaksi Jyrki Järvistä. 
 
Päätös: Edustajiksi Järvilakeuden Kansalaisopiston Kannatusyhdistykseen valittiin: 
 
Varsinainen edustaja  Varaedustaja 
Juha Vinkanharju  Vily Kattilakoski 
Rita Haapasaari  Sakari Lehto 
Tarja Jokela   Jyrki Järvinen 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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154 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN AB EKOROSK OY:ÖÖN 

 
Khall § 154   
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta on osakkaana Ab Ekorosk Oy:ssä. Yhtiöjärjestyksessä ei määrätä 
osakkaan yhtiökokousedustajan nimeämisestä. Evijärven kunnalla on ollut yksi edus-
taja Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksissa. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2017 - 2019 edustajansa 
ja hänelle varaedustajan Ab Ekorosk Oy:n yhtiökokouksiin. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Aapo Kirsilää ja varaedustajaksi Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Aapo Kirsilä ja varaedustajaksi Terhi Kulta-
lahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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155 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄRVINET OY:ÖÖN 

 
Khall § 155  
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta on osakkaana Järvinet Oy:ssä. Evijärven kunnalla on yksi edustaja 
yhtiökokouksessa. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2017 - 2019 Järvinet 
Oy:n yhtiökokouksiin edustajan ja varaedustajan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Juha Alkiota ja varaedustajaksi Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin Järvinet Oy:n yhtiökokousedustajaksi Juha Alkio ja varaedustajaksi 
Terhi Kultalahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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156 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTÖ OY EVIJÄRVEN 
KUNNANVIRASTON YHTIÖKOKOUKSIIN 

 
Khall § 156 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta on osakkaana Kiinteistö Oy Evijärven Kunnanvirastossa, omistus-
osuus on 80 %. Kunnan tulee nimetä edustajansa kiinteistöosakeyhtiön yhtiökoko-
uksiin. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Kiinteistö Oy Evijärven kunnan-
viraston yhtiökokouksiin edustajansa ja hänelle varaedustajan vuosille 2017 – 2019. 
 
Terhi Kultalahti poistui asianosaisjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana 
pykälän käsittelyn ajan toimi Jari Anttikoski. 
 
Jari Anttikoski ehdotti yhtiökokousedustajaksi Marja-Leena Kultalahtea ja varaedusta-
jaksi Jari Anttikoskea. 

 
Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Marja-Leena Kultalahti ja varaedustajaksi 
Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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157 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDIS-
TYKSEEN 

 
Khall § 157  
3.7.2017   Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta on jäsenenä Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksessä. Yhdis-
tyksen varsinaisia kokouksia varten kunnan tulee valita edustajansa ja hänelle henki-
lökohtainen varaedustaja. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuosille 2017 – 2019 Etelä-
Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen varsinaisiin kokouksiin edustajansa ja hänelle 
varaedustajan. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Juha Niemissaloa ja varaedustajaksi Alina Niemeä. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Heta-Mari Hernesniemeä ja varaedustajaksi 
Jorma Tolosta. 
 
Koska oli tehty enemmän ehdotuksia kuin oli täytettäviä paikkoja, asiasta oli järjestet-
tävä vaali. Vaali suoritettiin suljetuin lipuin. Vaalissa Juha Niemissalo varsinaisena 
edustajana ja Alina Niemi varaedustajana sai 5 ääntä ja Heta-Mari Hernesniemi var-
sinaisena edustajana sekä Jorma Tolonen varaedustajana sai 2 ääntä. Näin ollen va-
lituiksi tulivat Juha Niemissalo varsinaiseksi edustajaksi ja Alina Niemi varaedusta-
jaksi. 

 
Päätös: Valittiin Juha Niemissalo varsinaiseksi edustajaksi ja Alina Niemi varaedus-
tajaksi. 
 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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158 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN VÄINÖ TUOMAALAN MUSEOSÄÄTIÖN HALLI-
TUKSEEN  

 
Khall § 158 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Väinö Tuomaalan museosäätiön 26.5.2003 hyväksyttyjen sääntöjen §:n 5 mukaan 
säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan neljäksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  
Perustajan, Väinö Tuomaalan, lapset määräävät hallitukseen neljä jäsentä. 
Etelä-Pohjanmaan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry määrää yhden, Etelä-Pohjanmaan 
Liitto yhden, Evijärven kunta ja Evijärven seurakunta yhdessä yhden sekä Evijärven 
Alapään nuorisoseura ry yhden jäsenen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Väinö Tuomaalan museosäätiön 
hallitukseen vuosiksi 2017 – 2019 edustajan ja hänelle varaedustajan.  
 
Marita Huhmarsalo ehdotti edustajaksi Teemu Kaurista ja varaedustajaksi Vily Katti-
lakoskea. 

 
Päätös: Valittiin edustajaksi Teemu Kauris ja varaedustajaksi Vily Kattilakoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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159 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄNJOEN NEUVOTTELUKUNTAAN 

 
Khall § 159 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Jokilaaksojen ja Luodon-Öjanjärven vesiasioiden yhteistoimintaa varten on Ympäris-
tökeskus aikoinaan perustanut pysyvän alueen kuntien ja vesistön eri käyttäjäryh-
mien edustajista koostuvan neuvottelukunnan. Neuvottelukunta toimii ELY-keskuksen 
hallinnoimana.  Evijärven kunta on jäsenenä neuvottelukunnassa.  

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedusta-
jan Ähtävänjoen neuvottelukuntaan vuosiksi 2017 - 2019. 
 
Jari Anttikoski ehdotti Janne Koskimäkeä ja varaedustajaksi Jari Anttikoskea. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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160 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ÄHTÄVÄNJOEN SÄÄNNÖSTELYTOIMIKUNTAAN 

 
Khall § 160 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta on perustanut Ähtävän-
joen säännöstelytoimikunnan. Toimikuntaan kuuluu jokaisesta jäsenkunnasta yksi 
edustaja. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedusta-
jan Ähtävänjoen säännöstelytoimikuntaan vuosille 2017-2019. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Janne Koskimäkeä ja varaedustajaksi Jari Antti-
koskea. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Jari Anttikoski. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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161 § VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN 

Khall § 161 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kunnanhallituksen 19.9.2016 § 118 hyväksymän vanhusneuvoston toimintasäännön 
mukaan vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Uuden valtuustokauden 
käynnistyttyä tulisi nimetä uusi vanhusneuvosto.  
 
Vanhusneuvostoon kuuluu 6-8 varsinaista jäsentä, jotka kunnanhallitus nimeää elä-
keläisjärjestöjen ja muiden ikääntyneitä edustavien järjestöjen esityksestä. Kunnan-
hallitus nimeää kunnan edustajaksi vanhusneuvostoon yhden henkilön. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää oman edustajansa (varsinainen 
jäsen ja varajäsen) ja pyytää Evijärven seurakuntaa, Omaishoitajia, Veteraanijärjes-
töä, Eläkeliittoa ja Lions Clubia nimeämään edustajansa (varsinainen jäsen ja varajä-
sen) vanhusneuvostoon toimikaudelle 1.6.2017–31.5.2021. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Alina Niemeä ja varaedustajaksi Aapo Kirsilää. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja nimesi edustajakseen Alina Niemen 
ja varaedustajakseen Aapo Kirsilän. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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162 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN ÄHTÄVÄNJOKIRAHASTON NEUVOTTELUKUN-
TAAN 

 
Khall § 162 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Ähtävänjoen vesistön vesiensuojelun edistämiseksi perustetun Ähtävänjokirahaston 
jäseninä ovat vesistöalueen kunnat. Rahaston tarkoituksena on käynnistää vesistö-
aluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistua tarpeen mukaan niiden rahoitukseen. 

 
Jäsenkunnilla on neuvottelukunnassa yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedusta-
jan Ähtävänjokirahaston neuvottelukuntaan vuosille 2017 - 2019. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti varaedustajaksi Vesa Joutsenta. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Janne Koskimäkeä. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Janne Koskimäki ja varaedustajaksi Vesa Joutsen. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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163 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AISAPARI RY:N VUOSIKOKOUKSIIN  

Khall § 163  
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta on jäsenenä Härmänmaan ja Järviseudun Kehittämisyhdistys Aisapa-
rissa. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisella jäsenellä on yksi edustaja yhdistyk-
sen yleisissä kokouksissa. 

 
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat 
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaa-
na tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle varaedusta-
jan Aisapari ry:n kokouksiin vuosiksi 2017 – 2019. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Alina Niemeä. 
 
Marita Huhmarsalo ehdotti varaedustajaksi Anssi Saarta. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Alina Niemi ja varaedustajaksi Anssi Saari. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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164 § YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN OY POHJANMAAN BIOKAASU-
ÖSTERBOTTENS BIOGAS AB:N YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSILLE 2017 - 2019 

Khall § 164  
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Evijärven kunta omistaa Oy Pohjanmaan Biokaasu-Österbottens Biogas Ab:n osak-
keita 50 kappaletta. Kunnan tulee nimetä yhtiökokouksiin yhtiökokousedustaja.  

 
Hallintosäännön 18 §:n 27. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajis-
ta niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on 
osakkaana tai jäsenenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Oy Pohjanmaan Biokaasu-Öster-

bottens Biogas Ab:n yhtiökokousedustajan vuosille 2017 – 2019. 
 
 Jari Anttikoski ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Aapo Kirsilää ja varaedustajaksi Terhi 

Kultalahtea. 
 

Päätös: Valittiin yhtiökokousedustajaksi Aapo Kirsilä ja varaedustajaksi Terhi Kulta-
lahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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165 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VAASAN VAALIPIIRIN KUNTAPÄIVILLE 5.10.2017 

 
Khall § 165 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 

 
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on kutsunut Vaasan vaalipiirin kuntapäivät kool-
le Vaasaan 5.10.2017. 

 
 Vaasan vaalipiiriin kuuluvat kuntaliiton jäsenkunnat (kunnanhallitus tai –valtuusto) 

saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun 
mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Alle 10 000 asukkaan 
kunnasta valitaan 1 edustaja. Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeelli-
sen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edusta-
jan ollessa estyneenä.  

 
Vaalipiirikohtaisten kuntapäivien tehtävänä on nimetä vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat 
Kuntaliiton valtuuskunnan vaalia varten. 

  
Hallintosäännön 18 § 27. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajista 
niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on 
osakkaana tai jäsenenä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja hänelle varaedus-
tajan Vaasan vaalipiirin kuntapäiville 5.10.2017. 
 
Jari Anttikoski ehdotti edustajaksi Juha Alkiota ja varaedustajaksi Terhi Kultalahtea. 
 
Päätös: Valittiin edustajaksi Juha Alkio ja varaedustajaksi Terhi Kultalahti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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166 § MAASEUTUHALLINNON SOPIMUSTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 

Khall § 166 
3.7.2017  Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen  
  

Kauhavana kaupunki hoitaa Evijärven kunnan maaseutuhallinnon tehtäviä. Tehtävien 
hoidosta tehdyn sopimuksen 5 §:n mukaan sopimuksen toteutumista seurataan vä-
hintään kalenterivuosittain. Sopimuksen ehtoja tarkastellaan kummankin osapuolen 
nimittämien kahden (2) sopimustarkastajan toimesta. 
 
Sopimustarkastajina voivat toimia ko. kuntaan palvelussuhteessa olevat viranhaltijat 
tai luottamushenkilöt. Näiden tehtävänä on seurata sopimuksen noudattamista sekä 
ohjeistaa ja antaa kehittämisehdotuksia sopimuksen mukaisen toiminnan paranta-
miseksi. Maaseutupäällikkö kokoaa sopimustarkastajat vuosittain neuvotteluun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kaksi sopimus-
tarkastajaa. 
 
Terhi Kultalahti ehdotti Pertti Vesalaa ja Tuomo Saarta. 
 
Päätös: Valittiin sopimustarkastajiksi Pertti Vesala ja Tuomo Saari. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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167 § VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SEINÄJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTER-
VEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTAJAOSTOON 

 
Khall § 167 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyden-
huollon palveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella vastaa Seinäjoen kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yhteistoimintajaosto, johon kuuluu Seinä-
joen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta 5 luottamushenkilöä, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen toimialueelta 2, Järvi-Pohjanmaalta 2 ja Kuusiokunnista 2 luottamushenkilöä. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 
Evijärven kunta ja Lappajärven kunta ovat valinneet vuorotellen varsinaisen jäsenen 
ja varajäsenen. Viime toimikaudella varsinainen jäsen oli Evijärveltä ja varajäsen 
Lappajärveltä. Lappajärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 valinnut 
Liisa Ahteen varsinaiseksi jäseneksi alkavalle toimikaudelle. Näin ollen Evijärveltä tu-
lisi nyt valita varajäsen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee va-
rajäsenen Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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168 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA  

Khall § 168 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Vaalilain 13 § 2 momentin mukaan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 58 valinnut keskusvaalilautakunnan 
varsinaiset jäsenet seuraavasti: 
 
Vuokko Sulkakoski (pj) 
Matti Saari 
Maritta Hanhikoski 
Petteri Laukkonen 
Anne Kniivilä 
 
Valtuusto ei edellä mainitussa kokouksessa valinnut lautakunnalle varapuheenjohta-
jaa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta 
keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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169 § ELINKEINORYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2017–2021  
 
Khall § 169 
3.7.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Kunnanhallitus on 8.12.2014 (§ 170) päättänyt perustaa Evijärven kuntaan elinkeino-

työryhmän. 
 
 Työryhmään on nimetty luottamushenkilöistä kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi 

Kultalahti sekä Aapo Kirsilä ja Petteri Laukkonen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
on toiminut ryhmän puheenjohtajana. Kunnan edustajina työryhmässä ovat olleet 
kunnanjohtaja sekä kunnaninsinööri ja kehityssihteeri. Lisäksi on pyydetty Evijärven 
Yrittäjiä nimeämään työryhmään kaksi edustajaa sekä MTK:ta ja turkistarhaajayhdis-
tystä yhden edustajan. Yrittäjien edustajina työryhmässä ovat toimineet Jani Taka-
maa ja Kaj Hautaketo, MTK:n edustaja on ollut Janne Koskimäki ja turkistarhaajien 
edustajana on toiminut Jaakko Kultalahti. 

 
 Työryhmä on toiminut säännöllisesti ja aktiivisesti syksystä 2015. Sen toiminta on 

kirjattu myös kuntastrategiaan ja sen toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa 
se on mainittu toimenpidekokonaisuuden 3: Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen 
ja vetovoimainen toimintaympäristö alla toimenpiteenä ”Liike-elämän ja kunnan yh-
teistyötä ja vuoropuhelua ylläpidetään aktiivisesti”.  

 
Työryhmä tiivistää ja syventää osaltaan kunnan ja elinkeinoelämän välistä vuoropu-
helua sekä käytännön toimintaa ja yhteistyötä. Ryhmässä on käyty aktiivista keskus-
telua ja ideoitu elinkeinojen kehittämistä Evijärvellä. Työryhmän avulla voidaan tehos-
taa ja koordinoida asioita ja projekteja. Elinkeinoryhmä toimii osaltaan vahvasti kun-
nan elinvoiman ja elinkeinojen kehittämisessä. Työryhmän toimintaa on perusteltua 
jatkaa. 

  
 Työryhmän on hyvä raportoida jatkossa hallitukselle toiminnastaan ja suunnitelmis-

taan aktiivisesti tarpeen mukaan vähintään 1-2 kertaa vuodessa.  
  

Nykyinen kokoonpano on varsin toimiva ja tasapainoinen. Kunnan keskeisiä luotta-
mushenkilöitä on hyvä nimetä työryhmään 3-4 henkilöä ja pyytää Evijärven Yrittäjiä 
nimeämään ryhmään kaksi edustajaa ja MTK:ta sekä turkistarhaajayhdistystä yhden 
edustajan. 
  
Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää nimetä elinkeinoryhmän seuraavasti:  
  

 Luottamushenkilöistä elinkeinoryhmään nimetään kunnanhallituksen ja tekni-

sen lautakunnan puheenjohtaja sekä 1-2 hallituksen valitsemaa edustajaa. 

 Kunnan henkilöstöstä ryhmään nimetään kunnanjohtaja, kunnaninsinööri ja 

kehityssihteeri, joka toimii ryhmän sihteerinä.   

 Kunnanhallitus pyytää Evijärven Yrittäjät ry:tä nimeämään ryhmään kaksi 

edustajaa ja MTK-Evijärveä sekä Evijärven Turkistarhaajat ry:tä yhden edus-

tajan 7.8.2017 mennessä. 

 Työryhmän kokoonkutsujana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
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 Ryhmä voi tarvittaessa täydentää itse kokoonpanoaan. 
  
 Jari Anttikoski ehdotti hallituksen valitsemaksi edustajaksi Aapo Kirsilää. 
 
 Marita Huhmarsalo ehdotti hallituksen valitsemaksi edustajaksi Janne Mikkolaa. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi ryhmään edusta-

jiksi Aapo Kirsilän ja Janne Mikkolan. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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170 § LAUSUNTO JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE 
 
Khall § 170 
3.7.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Järviseudun koulutuskuntayhtymä/Jami on pyytänyt 14.6.2017 allekirjoitetulla lausun-
topyynnöllä Evijärven kunnalta lausuntoa työvoimapoliittiseen koulutukseen ja laaja-
alaisen oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen liittyen.  
 
Koulutuksen järjestämisluvan uusimiseksi Jami toivoo kunnilta myönteisiä kannanot-
toja. OKM on lähettänyt Jamille ehdotuksen ammatillisen tutkintojen ja koulutuksen 
järjestämisluvaksi 9.6.2017 päivätyllä kirjeellä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valmistelee koulutuksen järjestämislupaehdo-
tuksia. Nämä ehdotukset eivät sisällä työvoimakoulutuksen, laajennettua oppisopi-
muskoulutuksen ja vankilaopetuksen tehtävää. Lupa näihin tehtäviin on kunkin koulu-
tuksen järjestäjän haettava erikseen.    
 
Hakemuksen tulee olla toimitettuna OKM:öön 11.8.2017 mennessä. Jami toivoo kun-
tien lausuntoja ja kannanottoja elokuun alkuun mennessä.  

  
 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
 Kunnanhallitus antaa Järviseudun koulutuskuntayhtymälle seuraavan lausunnon: 
 

Järviseudun alueella tulee olla mahdollista järjestää työvoimapoliittista koulutusta ja 
laaja-alaista oppisopimuskoulutusta. Koulutuksen järjestämiseen Järviseudun koulu-
tuskuntayhtymällä tulee olla järjestämislupa.  
 
Järviseudun ammatti-instituutin 1.7.2017 voimaan tulevaan strategiaan on kirjattu, et-
tä sen on hoidettava alueella asuvien ihmisten ammatillisen koulutuksen tarve sekä 
tyydytettävä alueen yritysten työvoimatarve omilla koulutusaloillaan. Lisäksi Jami pyr-
kii omin toimin ja yhteistyön avulla turvaamaan koulutuksen pysyvyyden alueella. 

 
Työvoimakoulutuksella ja laaja-alaisella oppisopimuskoulutuksella on tärkeä tehtävä 
ja rooli jatkossakin. Työvoimakoulutuksella voidaan parantaa osallistujien mahdolli-
suuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä turvata alueen työnantajille osaavan 
työvoiman saatavuus.  Laaja-alaisen oppisopimuskoulutuksen tehtävä puolestaan 
täydentää ammatillisen koulutuksen alakohtaista tarjontaa sekä turvaa aikuisille tarvit-
tavaa ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta sekä mahdollistaa alueen yrityksille 
saada juuri tarpeeseen soveltuvaa koulutusta. 
 
Järjestämislupa ja koulutusten järjestäminen turvaavat Evijärven ja koko alueen yri-
tysten toimintamahdollisuuksia ja työvoimatarpeita sekä luovat edellytyksiä alueen ja 
yritysten jatkolle ja menestykselle. Osaava työvoima mahdollistaa yritysten kasvun. 
Yritykset tarvitsevat työvoimaa myös eläköitymisten vuoksi. Koulutuksen järjestämi-
nen alueella on erittäin tärkeää ja tarpeellista niin yritystoiminnan edellytysten, osaa-
van työvoiman saatavuuden kuin laajemmin koko alueen elinvoiman ja elämisen 
edellytysten kannalta.  
 
Evijärvi kunta pitää erittäin tärkeänä, että Järviseudun koulutuskuntayhtymä/Jami saa 
järjestämisluvan työvoimakoulutukselle sekä laajennetulle oppisopimuskoulutukselle. 
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 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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171 § TAIDETILA TIIRAN JA LAUTAKUNTIEN HUONEEN KÄYTTÖ KANSALAISOPIS-
TON KURSSEILLA LUKUVUONNA 2017–2018 

Khall § 171 
3.7.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Järvilakeuden kansalaisopisto on anonut Taidetila Tiiran tilaa sekä lautakuntien huo-
netta lukuvuodelle 2017 -2018 kurssien järjestämistä varten. Posliinimaalaus-, kuva-
taide ja munankuorimosaiikki-kurssi kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.30 -16.30 syys- 
ja kevätlukukauden ajan. Ohjaajana toimii Sirpa Kataja. Lautakuntien huoneessa ko-
koontuu Katja Kujalan ohjaama Virkistä muistiasi -kurssi keskiviikkoisin klo 12.30 – 
14.00 kevätlukukaudella ja Sirpa Joutsenen ohjaama tuolijumppa-kurssi tiistaisin klo 
11.15 -12.00 syys- ja kevätlukukaudella. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus myöntää luvan Taidetila Tiiran sekä lauta-
kuntien huoneen käyttöön Järvilakeuden kansalaisopistolle opiston kurssien järjestä-
miseksi. Lautakuntien huoneen vuokra peritään hallituksen päätöksen 16.1.2012 § 12 
mukaisesti. 
 
Markus Kattilakoski poistui asianosaisjäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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172 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISESTÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2018–2020 

Khall § 172 
3.7.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunniltaan esitykset kuntayhtymän 
toiminnan kehittämisestä. 
 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 § mukaan ”Talousarviota 
ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen teke-
miseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää esitystä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä taloussuun-
nitelmakaudella 2018–2020. Esitykset pyydetään ryhmiteltynä seuraavasti: 
 
1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset 

2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuot-
tamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 

3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. 

Esitysten toivotaan olevan sairaanhoitopiirin käytössä 5.6.2017, kuitenkin mielellään 
viimeistään 1.8.2017. Sairaanhoitopiiri pyytää kehittämisehdotukset myös jäsenkun-
tiensa terveyskeskuksilta. Evijärven osalta tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen yhtymähallitus on antanut asiasta oman lausunnon. 
 
Oheismateriaalina on Kaksineuvoisen antama lausunto.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy osaltaan Kaksineuvoisen antamiin 
kehittämisehdotuksiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittä-
miseksi taloussuunnitelmakaudella 2018–2020 seuraavin täydennyksin: 
 
Kohdat 1 ja 2: 
- Ensihoidon riittävä saavutettavuus on turvattava maakunnan reuna-alueilla mu-

kaan luettuna koko Evijärven kunnan alueella. Tavoiteaikojen toteutumiseen tulee 
jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota. 

- Perusterveydenhuolto tulee jatkossakin turvata alueen nykyisillä terveysasemilla. 
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämiseen, työnja-

koon ja parempaan koordinointiin tulee panostaa, niin että päästään yhä saumat-
tomampiin hoitoketjuihin.  

- Pohjanmaan maakuntien sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä tulee syventää. 
 
Kohta 3: 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin ja kustannus-

kehitykseen. Ne tulee sopeuttaa asetettuihin talousraameihin ja kuntien tiukkaan 
taloustilanteeseen. 

- Sairaanhoitopiirin tulee kehittää ja tehostaa toimintaansa etsimällä tehokkaampia 
ja taloudellisempia toimintamalleja. 

- Sairaanhoitopiirin tulee pidättäytyä suurista investointihankkeista johtuen kireästä 
kuntataloudesta ja valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutusten epävarmuudesta. 
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- Toiminnalle tarpeeton omaisuus tulee mahdollisuuksien mukaan realisoida ennen 
maakunnalliseen soteen siirtymistä. Näin syntyvät tulot ja muu ylimääräinen raha-
varallisuus on tuloutettava jäsenkunnille. 

 
 Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan lisäyksen kohtiin 1 ja 2: 

-  Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota hoitotakuun toteutumiseen. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin kunnanjohtajan kokouksessa tekemän lisäyksen kera. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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173 § OSTOTARJOUS/SÄHKÖASENNUS TAPIO MUSTAJÄRVI 
 
Khall § 173 
3.7.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

 Sähköasennus Tapio Mustajärvi on tehnyt Evijärven kunnalle/kunnanhallitukselle 
20.6.2017 päivätyn ostotarjouksen Ahvenniemessä olevasta kaavatontista. Kyseinen 
tontti (korttelin 260 tontti numero 3) on Kniivilänlahden rantaan ulottuva rantatontti. 
Tontin pinta-ala on 2202 m2. Rakennusoikeutta tontilla on 420 kerros-m² + 30 m² 
saunarakennus. Kunnalla on alkujaan ollut Ahvenniemessä neljä rantatonttia, joista 
kyseinen tontti on viimeinen vapaana oleva. 
 
Valtuusto on 17.6.2010 (§ 26) vahvistanut Ahvenniemen omarantaisten omakotitont-
tien myyntihinnaksi 5,60 €/m2. Kunnanhallitus on 23.8.2010 (§ 117) hyväksynyt kaup-
pakirjapohjan, jossa on mm. rakentamisvelvoite siten, että rakennuksen kerrosala on 
vähintään 120 k-m2 ja rakentamisvelvoite on kolme vuotta kauppakirjan allekirjoitta-
misesta.  
 
 Valtuusto on päättänyt kyseisten tonttien myyntihinnaksi 20.2.2012 (§ 4) 3 €/m2. Sa-
malla valtuusto päätti että tonttikaupoissa käytetään edelleen hallituksen 23.8.2010 (§ 
117) hyväksymää kauppakirjapohjaa. Kunnanhallitus on 23.9.2013 (§ 202) tarkenta-
nut kauppakirjapohjaa rakennettavan kerrosalan osalta.  
 
Tämän 23.9.2013 hyväksytyn kauppakirjapohjan mukaan rakentamisvelvoite on seu-
raava: 
 
Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen 
piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, jonka kerrosala on vähintään noin 100 ker-
rosneliömetriä kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusastee-
seen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen loppukatselmuksen, jolla rakennus on hyväksytty käyttöönotetta-
vaksi. Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja. 

  
 Mustajärvi esittää kauppahinnaksi valtuuston hyväksymää hintaa 3 €/m2, jolloin tontin 

kauppahinnaksi tulee 6.606 €. Muina ehtoina tarjouksessa on, että vesi- ja viemäriliit-
tymä kuuluvat ostohintaan ja että rakennusaikaa tulee olla 5 vuotta kaupantekohet-
kestä. 

 
 Kunnan parhaillaan käynnissä olevan tonttikampanjan mukaan tontille saa ilmaisen 

vesiliittymän kampanja-aikana, joka päättyy 31.8.2017. Tonttikampanjaan on nimetty 
seitsemän kunnan tonttia Nissinkankaalta. Ilmaisen vesi- ja viemäriliittymän saa vain 
kampanjaan nimetyille tonteille. Hyväksytyn kauppakirjapohjan mukaan rakennusvel-
voite on kolme vuotta kaupantekohetkestä. 

 
 Liitteenä on ostotarjous ja karttakuva alueesta. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: 
  

 Kunnanhallitus ei hyväksy Tapio Mustajärven ostotarjouksen lisäehtoja.  
 
Kyseisen rantatontin voi ostaa valtuuston päättämien hinnan ja kauppakirjapohjan 
mukaisin ehdoin. Tontin hinta on 3 €/m2 ja rakentamisvelvoite on 3 vuotta kauppakir-
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jan allekirjoittamisesta. Tontille saa veloituksetta vesiliittymän, jos kauppa toteutuu 
31.8.2017 mennessä. 
 
Marita Huhmarsalo poistui jäävinä pykälien 173 ja 174 käsittelyn ajaksi. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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174 § SELVITYS JA LAUSUNTO KATTILAKOSKEN YM. KANTE-
LUUN/TUTKIMUSPYYNTÖÖN 

 
Khall § 174 
3.7.2017 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Markus Kattilakoski asiakumppaneineen on jättänyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle 
kantelun Evijärven kunnan menettelystä koulukuljetusten järjestämisessä. Kantelussa 
epäillään, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja hänen avopuolisonsa, joka toimi 
aiemmin hallintosihteerinä, ovat olleet vaikuttamassa, tai ainakin hyvin tietoisia siitä, 
että heidän lapsilleen ja puheenjohtajan veljen lapsille on järjestetty kunnan kustan-
tama koulukuljetus, joka on poikennut heidän edukseen muiden vastaavassa ase-
massa olevien kuntalaisten lasten kuljetuksista. 
 
Apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan kantelun tutkimiseksi 
tarvittavat sivistyslautakunnan ja sen puheenjohtajan sekä mahdollisesti myös enti-
sen hallintosihteerin selvitykset ja antaa oman lausuntonsa asiassa. Selvityksessä ja 
lausunnossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kantelussa esitettyihin epäilyihin sii-
tä, että koulukuljetuksen järjestäminen ei ole ollut yhdenvertaista ja että siitä on tullut 
erityistä etua kantelussa mainituille henkilöille. 
 
Sivistyslautakunta on 27.6.2017 antanut asiassa seuraavan selvityksen:  
 

”Evijärven kunnassa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 
neljänteen luokkaan saakka oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja 
5. luokkalaisista alkaen oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Osa 
koulukuljetuksista on joukkoliikenteen linjoja ja osa kunnan itse ostamia 
reittejä. Sekä linjavuoroissa että kunnan tilausajoissa voi kulkea itse 
maksaen myös ne oppilaat, joiden koulumatka ei oikeuta maksuttomaan 
kuljetukseen.  
 
Kunnan itse kilpailuttamat reitit voivat vaihdella vuosittain ja kesken lu-
kuvuottakin kuljetettavien oppilaiden asuinpaikan mukaan. Joukkoliiken-
teen linjojen muutoksiin on haettava lupa Ely-keskukselta. 
 
Ormiskankaantien varrella asuvien lähikoulu on Kirkonkylän koulu ja 
oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen koulumat-
kan pituuden mukaan, matka on 7,5 km. Jokikylästä, missä myös Or-
miskankaantie on, oppilaat kulkivat joukkoliikenteen linjassa kevätluku-
kauden 2016 loppuun sakka, jolloin liikennöitsijä haki linajan lakkautta-
mista ja se loppui. Linja kulki pitkin Jokikyläntietä.  
 
Jokikyläntien linjan päätyttyä kevätlukukauden 2016 jälkeen on sivistys-
lautakunta kilpailuttanut lukuvuodeksi 2016-17 ja edelleen lukuvuodeksi 
2017-18 uuden oman reitin, johon on liitetty Ormiskankaantie ja Pitkäsa-
lo. Ormiskankaantien oppilaiden koulumatka tätä reittiä myöten on noin 
19 km. Reitti kulkee pitkin Ormiskankaantietä Pitkäänsaloon ja edelleen 
Särkikylän koulun kautta koulukeskukseen. 
 
Vastaavanlaisia joukkoliikenteen linjan varteen järjestettyjä erillisiä kul-
jetuksia on lukuvuoteen 2016-17 asti ollut Tervaskankaalta Kaustisen-
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tien varrelta sekä Pitkästäsalosta Särkikylän koululle, josta linja jatkoi 
yläkouluun. Oma kokonaan erillinen kuljetus on jouduttu järjestämään 
Pietarsaarentien varrelta Lahdenkylän kouluun yhden perheen lapsille, 
koska heidän lähikoulunsa oli koulukuljetuksiin nähden väärässä suun-
nassa. 
 
Kunnan itse kilpailuttamien reittien varrella Ormiskankaantien kuljetusta 
vastaavanlainen kuljetus on Kivijärvenkylässä, missä reitti poikkeaa 
päätieltä Paalaseen, matka on 1,1 km. Erillistä kuljetusta tähän ei tarvi-
ta, koska kyse on kunnan kilpailuttamasta reitistä. 
 
Järjestettyjen erillisten kuljetusten lisäksi on maksettu huoltajalle oppi-
laansa kuljetuksesta kouluautolle Sammalojalta (noin 7 km) ja Järvelän-
tieltä (noin 2,5 km) kuljetusavustusta. Järveläntien kuljetusavustus on 
loppunut vuoden 2017 alussa, kun huoltajalla ei enää ollut mahdollisuut-
ta kuljettaa lastaan ja oppilaan haku liitettiin toiseen kuljetukseen. 
 
Kantelun/tutkimuspyynnön tekijät mainitsevat, että vuosina 2012-16 si-
vistyslautakuntaan on tullut useita kuntalaisten vaatimuksia vastaavan 
erilliskuljetuksen järjestämiseksi, mutta niitä ei ole hyväksytty. Mainittu-
na ajanjaksona on tullut yksi usean huoltajan allekirjoittama anomus, 
jossa haettiin maksutonta koulukuljetusta Latukantien varren 5. ja 6. 
luokkien oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 km. Perusteluna oli vaa-
rallinen koulumatka. Sivistyslautakunta päätti, ettei maksutonta koulu-
kuljetusta myönnetä, koska oppilailla on mahdollisuus käyttää Latukan-
tien linjavuoroa.  
 
Yksittäisen oppilaan kuljetusta koskevia anomuksia on tullut viisi. Näistä 
viranhaltijapäätöksellä on myönnetty: 
- Yhdelle oppilaalle määräaikainen (pimeän ajan, yksi vuosi) erillinen 
kuljetus noin 1,2 kilometrin matkalle kotoa bussipysäkille. 
- Yhdelle oppilaalle on myönnetty 4. luokkaan saakka maksuton koulu-
auton käyttöoikeus vaarallisen koulumatkan perusteella, tähän ei tarvittu 
erillistä kuljetusta, koska kodin läheltä kulkee linjavuoro siten, että oppi-
laan ei tarvinnut mennä vaaralliselle tieosuudelle, matka oli 2,8 km. 
- Yhdelle esikoululaiselle on myönnetty esikouluvuoden kestävä erillinen 
kuljetus noin 1,4 kilometrin matkalle sosiaalisista tai terveydellisistä syis-
tä. Erillinen kuljetus tässä tapauksessa tarkoittaa kunnan kilpailuttaman 
reitin poikkeamista normaalireitiltään. 
 
Sivistyslautakunnan päätöksellä on järjestetty: 
- Esikoululaiselle haettiin kuljetusta kotoa kouluun. Koulumatka oikeut-
taa maksuttomaan kuljetukseen, matka kotoa pysäkille on 2,5 km ja 
huoltajille oli myönnetty kuljetusavustus isoveljen kuljettamiseksi pysä-
kille. Koska huoltaja ei voinut enää kuljettaa lapsiaan, pojille myönnettiin 
erillinen kuljetus kotoa koulukeskukseen, josta jatkavat linjavuorossa. 
Poikkeama liitettiin toiseen kuljetukseen. 
- Yhden oppilaan osalta haettiin kuljetuksen muuttamista siten, että kou-
luauto hakee oppilaan kotoa, perusteluna oli vaarallinen tie. Koulumat-
kan pituus oikeutti maksuttomaan kuljetukseen, poikkeama olisi ollut 
noin 300 m. Sivistyslautakunta päätti, että reittiä ei muuteta. Perustelu-
na oli, että oppilas voi odottaa kouluautoa ja nousta siihen kotitien pääs-
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tä menemättä isolle tielle. Iltapäivisin kotona on joku, joka voi tulla autol-
le vastaan tai vaihtoehtoisesti oppilas voi istua autossa reitin loppuun 
saakka ja jäädä kotitien päässä pois autosta auton palatessa reitiltä ja 
kulkusuunnan ollessa niin, ettei oppilaan tarvitse mennä isolle tielle. 
 
Lisäksi on joitakin erillisiä määräaikaisia kuljetuksia lääkärintodistuksen 
perusteella. Yleensä nämä ovat lyhyehköjä muutaman viikon mittaisia, 
mutta on myös pitempiaikaisia jopa koko lukuvuoden kestäviä. 
 
Sivistyslautakunnan nykyinen puheenjohtaja on ollut sivistyslautakun-
nan jäsenenä vuoden 2013 alusta alkaen. Puheenjohtajana hän on toi-
minut varapuheenjohtajan ominaisuudessa syksyn 2013 ja valittu varsi-
naiseksi puheenjohtajaksi vuoden 2015 alussa. Hänen ensimmäinen 
lapsensa aloitti esikoulun syksyllä 2010 ja toinen syksyllä 2011, pu-
heenjohtajan veljen ensimmäinen lapsi aloitti esikoulun syksyllä 2011. 
Kuljetus Ormiskankaantieltä on alkanut syksyllä 2012, jolloin oppilaita 
oli neljä, kuljetuksen päättyessä oppilaita oli seitsemän. 
 
Koulukuljetukset eivät kuulu eivätkä ole kuuluneet hallintosihteerin teh-
täviin, vaan sivistystoimen vastuualueeseen. Sivistyslautakunnan pu-
heenjohtajan puoliso hallintosihteerinä kunnassa ollessaan ei ole ollut 
osallisena kuljetusten järjestämisessä eikä asian valmistelussa millään 
tavalla. Joukkoliikenteen linjat päättää Ely-keskus ja kunnan itse kilpai-
luttamat reitit suunnitellaan sivistystoimiston ja liikennöitsijöiden kanssa 
yhdessä ja niistä päättää sivistyslautakunta.” 

 
Sivistyslautakunnan puheenjohtajan lausunnon mukaan hän on sivistyslautakunnan 
puheenjohtajana ollut kokouksissa, joissa koulukyydityksiä on käsitelty. Kyseessä on 
kuitenkin ollut aina kyyditykset, joissa on ollut osallisena muitakin oppilaita kuin pu-
heenjohtajan omia tai hänen lähipiirinsä. Lisäksi hän toteaa, että koulukyyditysten rei-
tit valmistelee sivistystoimenjohtaja yhdessä kuljetusyhtiöiden edustajien kanssa. 
Valmistelutyössä puheenjohtaja ei ole osallisena, koska se kuuluu sivistystoimenjoh-
tajan tehtäviin eikä hän ole pyrkinyt vaikuttamaan valmisteluprosessiin millään taval-
la. 
 
Pykälän oheismateriaalina on oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Kattilakosken ja 
kumppaneiden kantelu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 

  
Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan Kattilakosken ja asiakumppaneiden 
kanteluun/tutkimuspyyntöön seuraavaa: 
 
Kunnanhallitus toteaa, että Ormiskankaantien kuljetus on ollut erillinen kuljetus, mutta 
ei erityinen yksittäistä lasta tai henkilöä varten räätälöity kuljetus. Reittiä ei ole järjes-
tetty siksi, että siellä asuu juuri sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja hänen veljensä 
lapset, tien varrella asuu myös muita lapsia.  
 
Edelleen kunnanhallitus toteaa sivistyslautakunnan selvityksen perusteella, että sivis-
tyslautakunnan puheenjohtaja ei ole kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttä-
nyt luottamushenkilöasemaansa väärin. Ormiskankaantien kuljetus ei poikkea pu-
heenjohtajan tai hänen veljensä eduksi muihin vastaaviin kuljetuksiin nähden. 



EVIJÄRVEN KUNTA 3.7.2017 271 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Markus Kattilakoski poistui jäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Marita Huhmarsalo ei esteellisenä ollut läsnä pykälän käsittelyn aikana. 
 
Jorma Tolonen ehdotti että kunnanhallitus palauttaa asian sivistyslautakunnan val-
misteltavaksi. Jari Anttikoski kannatti ehdotusta. Kukaan ei vastustanut tehtyä ehdo-
tusta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti sivistyslautakunnan uudelleen 
valmisteltavaksi ja täsmennettäväksi kantelua koskevan asian kulun osalta.  
 

 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06-2412 3210, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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175 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 175 
3.7.2017 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 viranhaltijoiden päätökset: 

  
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 Päätökset §:t  
 6 Kunnanjohtajan saldovapaa 
 7 Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen 
 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 31 Vs. hallintosihteerin vuosiloma ja saldovapaa 
 35 Hallintosihteerin valinta 

 
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 280 Henkilön palkkaaminen määräajaksi keskikoulun ja lukion toimistotehtäviin 
 288 Luokanopettajan sijainen 
 289 Kasvatusohjaajan sijainen 
 290 Särkikylän koulun tablettien ja kannettavien tietokoneiden hankinta 
 296 Kirkonkylän koulun erityisopettajan sijaisen valinta 
 297 Ankkuriluokan vastaavan opettajan/ohjaajan valinta 
 

 Kunnaninsinööri: 
 Päätökset §:t 
 109 Kirvesmiehen valinta 
 110 Asuntohakemus 
 115 Rakennusmestarin valinta 
 124 Kosteikkosuunnitelman teettäminen 
 126 Asuntohakemus 
 129 Teknisen toimen toimistonhoitajan sijainen 
 133 Maaperätutkimuksen tekijän valinta 
 136 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
 141 Asuntohakemus 
 
  
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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176 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 176 
3.7.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistön luovutusilmoituksia 13 kpl. 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 14.6.2017 ja 20.6.2017 sekä 27.6.2017 
3. Pöytäkirjanote Vimpelin kunnanhallituksen kokouksesta 5.6.2017 § 93 Kan-

nanotto Evijärven kunnan pyyntöön koskien 0-5 vuotiaiden päivähoidon järjes-
tämisestä yhteistyössä sekä järjestämismallista 

4. Markkinaoikeuden tiedoksianto 8.6.2017 hankinta-asiassa. 
5. Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta ja 

lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 6.6.2017  
6. Oikeusministeriön kirje OM/9/51/2017 21.6.2017 Vuoden 2018 presidentin-

vaali ja sen yhteydessä mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirjat 7/2017 23.5.2017 

ja 8/2017 13.6.2017 
8. Kuntatyönantajien (KT) yleiskirje 5/2017 8.6.2017 Vuoden 2017 ammattiyhdis-

tyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset 
9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 7.6.2017 Kalasääksen pesinnän 

tarkkailua koskevan suunnitelman hyväksyminen 
10. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 5/2017 22.5.2017 ja 

maakuntavaltuuston pöytäkirja 1/2017 5.6.2017 
11. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirjat 5/2017 

31.5.2017 ja 6/2017 7.6.2017 ja kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu 2/2017 
15.6.2017 liitteineen (hallintosääntö, strategia, vuosikertomus 2016-2017) 

12. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sähköpostikirje 14.6.2017 ylijäämän pa-
lautuksesta 

13. Valtiovarainministeriön päätös 1.6.2017 valtionavustuksen myöntämisestä 
palvelutietovarannon käyttöönottoon sekä muutospäätökset 14.6.2017 ja 
21.6.2017 

14. Kuntaliiton yleiskirjeet 17/2017 21.6.2017 Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista 
ja lahjoista sekä 18/2017 22.6.2017 Laki liikenteen palveluista tuo muutoksia 
kuntien kuljetushankintoihin 

15. Tilintarkastuspöytäkirja ja tilintarkastuskertomus Kiinteistö Oy Evijärven kun-
nan Virastotalon tilinpäätöksen 1.1.2016–31.12.2016 tilintarkastuksesta 

16. Pöytäkirjanote Lappajärven kunnanvaltuuston päätöksestä § 57 12.6.2017 
Jäsenen valinta ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon 

17. Työterveys Kaksineuvoisen työpaikkaselvitys Evijärven kunnan teknisen toi-
men varikolta 

18. Pöytäkirjanotteet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen kokoukses-
ta 13.6.2017 § 78 Varautuminen sote-keskuksen hammashoitolan, perhekes-
kuksen ja vuodeosaston tilatarpeisiin ja § 80 Osavuosikatsaus ajalle 1.1-
30.4.2017 sekä § 88 Avopalvelujen uudelleenmuotoilua Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisessa  

19. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyynnöt 30.6.2017 reittiliikenne-
lupahakemuksesta 

20. Katternöyhtiöiden vuosikertomus 2016 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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177 § MUUT ASIAT 

Khall § 177 
3.7.2017  
 

1. Kunnanjohtaja kertoi hallituksen sisäisistä tiedotuskäytännöistä. 
2. Kunnanjohtaja kertoi päättyneistä rekrytoinneista. 
3. Lyhyt talouskatsaus toukokuun lopun tilanteen mukaan 
4. Kunnanjohtajan katsaus yritys- ja vastaanottohallin tilanteeseen 
5. Keskusteltiin kunnan edustuksesta Evijärven kunnostushankkeessa. 
6. Sidonnaisuusrekisterin käyttöönotosta viestitään lähiaikoina kaikille ilmoitus-

velvollisille. 
7. Keskusteltiin Antinrinteen ja terveyskeskuksen kiinteistön kunnosta. Hallituk-

selle raportoidaan tilanteesta seuraavassa kokouksessa.  
8. Keskusteltiin sisäilmatyöryhmän toiminnasta. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 145, 146, 147, 149, 167, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 177 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 148, 150-166, 169, 171, 173, 
 
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö ja toimittaminen 

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

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

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

 


