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159 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 159 
8.10.2018  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

160 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 160 
8.10.2018 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

161 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 161 
8.10.2018 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kultalahti ja Jorma Tolo-

nen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Jorma Tolonen. 
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162 § VALTUUSTON 1.10.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 162 
8.10.2018 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 1.10.2018 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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163 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2018 – 31.8.2018 

Khall § 163 
8.10.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2018 – 
31.8.2018. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2018 – 31.8.2018. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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164 § LIIKUNTAPAIKKASUUNNITELMA 

Khall § 164 
8.10.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Vuonna 2016 hyväksytyn hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025-kuntastrategian 
mukaan kunnassa on sujuvaa arkea ja viihtyisää asumista tukevat hyvät ja toimivat 
peruspalvelut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja vapaa-ajan palvelut. 
Edelleen kuntastrategian mukaan liikunta ja kulttuuri luovat edellytyksiä kuntalaisten 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumi-
seen ja kulttuurin harrastamiseen. Kunta luo edellytyksiä kaiken ikäisten kuntalaisten 
terveydelle ja hyvinvoinnille sekä niiden edistämiselle. Kunta panostaa kaiken ikäis-
ten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvoinnin edistämisessä huomioidaan 
niin lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen kuin vanhusväestön toimintakyvyn 
vahvistaminen.  

 
Sivistyslautakunta on päättänyt 1.6.2016 § 43 teettää lähiliikuntapaikkasuunnitelman 
liikunta-alan opiskelijalla. Lähiliikuntapaikkasuunnitelman tekeminen opinnäytetyötä 
osoittautui liian laajaksi projektiksi. 19.9.2017 § 73 sivistyslautakunta nimesi lähilii-
kuntatyöryhmän ja yhdeksi työryhmän tavoitteeksi liikuntapaikkaselvityksen tekemi-
sen. Työryhmä on keskustellut asiasta liikunnanohjaaja Mika Koskelan kanssa ja pyy-
tänyt häntä arvioimaan liikuntapaikkasuunnitelma-projektin laajuutta sekä hintaa. Ar-
vion jälkeen Mika Koskelaa on pyydetty tekemään liikuntapaikkasuunnitelma, josta 
sivistystoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen. Liikuntapaikkasuunnitelman 
työstäminen käynnistyi 2018 vuoden alkupuolella. 

 
Kuntastrategian toimenpideohjelmassa (TPO) on määritelty lähiliikuntatyöryhmän toi-
minnan alle tavoitteeksi liikuntapaikkasuunnitelman tekeminen vuonna 2018 ja siinä 
esiin nousevien kehittämiskohteiden toteutus. Lisäksi ryhmän tehtävänä on tehdä pe-
rusteltu ehdotus vuotuisen liikuntapaikkamäärärahan käytöstä liikunta- ja harrastus-
paikkojen kehittämiseksi. Perusteltu ehdotus perustuu jatkossa liikuntapaikkasuunni-
telman linjauksiin.  

 
Liikuntapaikkasuunnitelma kuvaa Evijärven kunnan nykyistä liikunnan- ja vapaa-aika-
verkoston tilannetta sekä linjaa tulevaisuutta. Liikuntapaikkasuunnitelmassa on myös 
yleinen osio, joka havainnollistaa Suomen liikuntakulttuurin yleistä tilannetta sekä ku-
vaa suomalaisen väestön liikuntakäyttäytymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) toteuttaman tutkimuksen sekä vuonna 2017 Evijärvellä tehdyn asukaskyselyn 
mukaan kuntalaisten toiveena on, että liikunnan ja vapaa-ajan mahdollisuuksia lisä-
tään Evijärvellä. Liikuntapaikkasuunnitelmassa on kuvattu Evijärven kunnalle priori-
soitu tulevaisuuden aikataulutettu liikuntapaikkasuunnitelma toimenpiteineen vuoteen 
2023 saakka. Tulevaisuuden suunnitelma ja kohteiden priorisointi selkeyttävät jat-
kossa liikuntapaikkarakentamisen investointien suunnittelua. Kun liikuntapaikkasuun-
nitelma hyväksytään, on tarkoitus toteuttaa siinä priorisoituja liikunta- ja vapaa-aika-
kohteita liikuntapaikkarakentamisesta investointiohjelmasta päätettäessä. 
 
Suunnitelmassa on esitetty Evijärven nykyisten liikunta- ja vapaa-aikapaikkojen kunto 
ja peruskorjaustarpeet.  Lisäksi suunnitelmassa on esitetty uudisrakentamistarpeita, 
kehitysideoita, toteutussuunnitelma sekä ehdotettu uusia paikkoja ja harrastusmah-
dollisuuksia. Suunnitelmassa on myös selvitetty eri rahoitusmahdollisuuksia liikunta- 
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ja vapaa-aikapaikkojen kehittämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on lisätä evijärve-
läisten liikunnan harrastamista sekä taata kylien kesken mahdollisimman tasavertai-
set liikunnan ja vapaa-ajan palvelut.  
 
Mika Koskela kävi esittelemässä liikuntapaikkasuunnitelmaa ja sen valmistelua kun-
nanhallitukselle 11.6.2018 ennen hallituksen kokousta. Liikuntapaikkasuunnitelmaa 
on Mika Koskelan ohella ollut työstämässä aktiivisesti kunnan lähiliikuntatyöryhmä 
kuluvan vuoden kokouksissaan. Viimeistelyvaiheessa suunnitelmaa on käyty läpi 
myös kunnan johtoryhmässä 18.9.2018 sekä puheenjohtajapalaverissa 2.10.2018.  
 
Pykälän liitteenä on liikuntapaikkasuunnitelma, joka jaetaan sähköpostilla perjantaina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liikuntapaikkasuunnitelman, jota 
käytetään tulevaisuuden investointien suunnittelun pohjana. 
 
Merkitään: Marita Huhmarsalo saapui klo 17.09 asian käsittelyn alussa. 
 
Merkitään: Mikko Saarijärvi saapui klo 17.20 asian käsittelyn aikana. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti, että hallitukselle tuodaan liikuntapaik-
kasuunnitelma tiedoksi. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Merkitään: Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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165 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA  

Khall § 82 
2.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnanhallitus on nimennyt aitaustyöryhmän 12.2.2015, (§ 16). Työryhmä on kokoon-
tunut kuluvan vuoden aikana kahdesti (27.3.2017 ja 24.4.2017) keskustelemaan erityi-
sesti kunnan sijoitustoiminnan toteutuksesta ja sijoitettujen rahojen sekä tuottojen hyö-
dyntämisestä Evijärvellä. 
 
Kunnan sijoitustoiminnan tuottoja voidaan hyödyntää Evijärvellä muun muassa kehit-
tämiseen. Aitaustyöryhmässä on keskusteltu kylien kehittämisrahasta, jolla koko kun-
taa voidaan tulevaisuudessa kehittää.  
 
Aitaustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että kylien kehittämisrahalle tehdään vuo-
sittain 150.000 euron määrärahavaraus hallituksen alle vuodesta 2018 alkaen. Ajatuk-
sena on ollut, että käytäntöä kokeillaan 2-3 vuotena. Käytäntö voidaan vakinaistaa, jos 
se todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi.  
 
Kylien kehittämisraha on hyvin myös kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. 
Asumisen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha lisää ky-
seisten linjausten lisäksi vahvasti mahdollisuuksia myös on kylien elinvoiman sekä hy-
vinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Kehittämisrahan ajatuksena on, että kylät itse miettivät ja ideoivat kylänsä kehittämis-
tarpeita ja -kohteita sekä kehittämisen toteutusta. Keskeisenä tavoitteena on virkistää 
samalla kylien toimintaa ja aktivoida kaikki kylät kyläyhdistysten perustamiseen, jos 
sellaista ei kylässä vielä ole. Samalla kehittämistarpeita ja –ideoita kehitellessä kylät 
aktivoituvat. 
 
Kylien kehittämiseen varattavaan määrärahaan hyödynnetään pääasiassa sijoitustoi-
minnan tuottoja. Kaikkea talousarvioon varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. 
Jaettava summa riippuu kylien kehittämistarpeista ja –ideoista sekä kylien tekemistä 
hakemuksista ja hankkeista.  

 
Keskustelussa oli puheena, että hakuaika on kerran vuodessa maaliskuun loppuun 
mennessä ja syyskuun lopussa on toinen hakuaika, jos rahaa on vielä jaossa. Hakijana 
on oltava toimiva kyläyhdistys, tieosuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai vastaava tai 
edellisten yhteenliittymä.  
 
Aitaustyöryhmässä on ollut puheena, että Kylien kehittämisrahan tarkemmat säännöt 
ja hankkeista syntyvät vastuut ym. tarkennetaan kehittämisrahan lopullisissa sään-
nöissä ja jakoperusteissa. Kehittämisrahan jakoperusteet ja säännöt päätetään halli-
tuksessa syksyllä 2017. Asiaan liittyen järjestetään mahdollisesti iltakoulu uudella val-
tuustolla. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha 
2. kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018  
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3. kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-
tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   

 
 Ilmari Sulkakoski ehdotti seuraavaa muutosta kohtaan 1: Evijärvelle perustetaan 150-
 vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, jonka tarkoituksena on kylien akti-
 voiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämisrahan käyttökohteena ei kuitenkaan 
 voi olla tieverkon perusparannus. Niina Alatalo ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat 
 ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimieli-
 sesti. Kukaan ei vastustanut.  
  

Päätös: Kunnanhallitus päätti, että:  
1. Evijärvelle perustetaan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kylien kehittämisraha, 

jonka tarkoituksena on kylien aktivoiminen kuntastrategian mukaisesti. Kehittämis-
rahan käyttökohteena ei kuitenkaan voi olla tieverkon perusparannus. 

2. Kylien kehittämisrahaan varataan määräraha vuodelle 2018. 
3. Kehittämisrahan suuruudesta, tarkemmista jakoperusteista ja muista ehdoista pää-

tetään hallituksessa loppuvuoden 2017 aikana.   
 
Khall § 267 
11.12.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kylien kehittämisrahan valmistelua on jatkettu määrärahavarauksen ja jako-
perusteiden osalta. Asiaa on valmisteltu keväällä 2017 aitaustyöryhmässä ja syksyllä 
mm. johtoryhmässä, valtuustoseminaarissa ja hallituksen iltakoulussa.  
 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian mukaista toimintaa. Toimenpideoh-
jelmassa (TPO) kehittämisraha on strategisen painopisteen ”IV Asuminen ja hyvin-
vointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen” alla toimenpiteenä (31) ”Koko kunnan: keskustan ja kylien kehittäminen”. 
 
Kylien kehittämisraha liittyy vahvasti myös kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen 
osallistumiseen sekä kylien aktivointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös 
kuntastrategian mukaista toimintaa.  
 
Kehittämisrahalla voidaan lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, 
edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä, edis-
tää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen harjoittami-
seen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
Jolloin tuotoilla on mahdollista kehittää koko kuntaa tulevaisuudessa. Alustavasti ky-
lien kehittämisraha varataan talousarvioon vuosille 2018–2020.  
 
Kylien kehittämisrahaan on varattu 30.000 euron määräraha alkavalle vuodelle. Jos 
kylien kehittämisraha osoittautuu toimivaksi käytännöksi, sille voidaan tulevina vuo-
sina varata enemmän rahaa ja mahdollisesti se voidaan myös vakinaistaa. 
 
Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhallituksessa. Kylät ja kylien toimijat 
ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Kyliä ja kylien toimijoita kannus-
tetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittämiseen, jolloin kunnan ke-
hittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan hankkeeseen.  
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Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan, jaettava summa riippuu kylien 
tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 
kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä.  

 
Kehittämisrahakohteet on jaettu kolmeen eri luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin 
hankkeisiin. Pienissä hankkeissa (0–1.000 e) tuki voi olla maksimissaan 100 % ja 
keskisuurissa hankkeissa (1.000–10.000 e) tuki voi olla enintään puolet hankkeen ko-
konaiskustannuksista.  
 
Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta päätetään 
erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittämiseen liitty-
viin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 
 
Esityslistan mukana toimitetaan liitteenä kylien kehittämisrahan jakoperusteet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että  
 

• Kylien kehittämisrahalle varataan vuoden 2018 talousarvioon 30.000 euron 
määräraha kunnanhallituksen alle. 

• Määrärahan jakoperusteet ovat erillisen liitteen mukaiset. 
• Kehittämisrahan hakuaika on maaliskuun loppuun 2018. 
• Määrärahan jakamisesta päätetään erikseen hallituksessa huhtikuussa 2018. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Khall § 58 
16.4.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kylien kehittämisrahan hakuaika päättyi maaliskuun lopussa 2018. Kehittämisrahaha-
kemuksia tuli hyvin: kaikkiaan 18 kappaletta 13:lta eri toimijalta monipuolisiin käyttö-
tarkoituksiin ja eri puolilta kuntaa. 
 
Pääosa hakemuksista (14) oli niin sanottuja ”pieniä hankkeita” eli maksimissaan tu-
hannen euron hankkeita. Pienissä hankkeissa kunnan tuki voi olla 100 %. 
Kaksi hakemuksista oli suuruusluokaltaan 1.000–2.000 euroa eli ne ovat ”keskisuuria 
hankkeita”. Näiden hankkeiden tuki voi olla maksimissaan 50 %. 
 
Näiden 16 hakemuksen yhteenlaskettu kokonaissumma 18.981 euroa, josta kunnalta 
haettu osuus on 15.807,3 euroa. 
 
Lisäksi kaksi neljän tuhannen euron kylien kehittämisrahahakemusta liittyi Eurojärven 
uimapaikan kehittämiseen. Eurojärven uimapaikan kehittämiseen on ehdotuksena 
käyttää investointiohjelmassa olevaa rahaa. 

 
Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa linjattiin että Kehittämisrahalla voidaan tukea 
ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja sekä toimintoja, jotka tukevat osal-
taan seuraavia tavoitteita: 

• Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta.  
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• Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä. 

• Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen har-
joittamiseen.   

• Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun. 

Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja hank-
keesta tehtävän loppuraportin mukaisesti ALV-verottomasta summasta.  

Kylien kehittämisrahan jakoperusteissa on määritelty, että jos rahaa jää ensimmäi-
sestä hakukierroksesta jäljelle järjestetään syksyyn lopulla uusi haku. 
 
Liitteenä on tiivistelmä kylien kehittämisrahahakemuksista ja kylien kehittämisrahan 
jakoperusteet. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Markus Kattilakoski poistuivat yhteisöjääveinä py-
kälän käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 

• Päätetään myöntää kylien kehittämisrahasta seuraavasti: 
• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-

joiden pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Varastotilan korjaus, kahvion kun-

nostus, käsikassajärjestelmän asennus 983,3 e 
o Evijärven Alapään Nuorisoseura ry: Kylätapahtuman järjestäminen 

200 e 
o Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry: Perhekerhotoiminnan järjestämi-

seen, kylätapahtumien järjestämiseen 1.000 e 
o Evijärven Palomiehet ry: Nuorisopalokuntalaisten varustehankinta 

kymmenelle 1.000 e 
o Evijärven Urheilijat ry: Liikuntavälineiden hankinta tulevaan Rantapuis-

tikkoon kaikkien käyttöön 1.000 e  
o Evijärven Urheilijat ry: Tapahtuman järjestämiseen, Evitriathlon ja 

Vettä Korvassa 1.000 e  
o Evijärven Yrittäjät ry: Penkkien/pöytäryhmien hankinta keskustaan 

1.000 e  
o Evipartio ry: Korkeamaan maja, Majan vesirännien ja katoksen materi-

aalit 1.000 e 
o Inan Kyläseura ry Venesataman kunnostus (laituri, puutarhakalusteet 

ja yleisilme), Viskarinlipun laituri 1.000 e 
o Jokikylän Kylätalo: Kylätalon vessojen korjaus 1.000 e  
o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Tietokone Sopulaan yleiseen käyt-

töön 1.000 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Uimapaikan kunnostus ja laituri 790 e 
o Särkikylän Kyläseura ry: Pitkospuiden sahaus, Särkikylän kosteikon 

luontopolulle 660 e 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden keskisuuriin hankkeisiin 50 % tuella: 

o Evijärven Nuorisoseura ry: Uuden astianpesukoneen hankinta keitti-
öön, kokonaiskustannus 2.700 e, josta tuki 50 % 1.350 e 
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o Evijärven Rukoushuoneyhdistys Saalem ry: Kokkolahden leirikeskuk-
sen uimapaikan kunnostus ja vesiliukumäki, kokonaiskustannus 
3.000e, josta tuki 50 % 1.500 e 
 

• Siirretään Evijärven Urheilijat ry:n Talviriehan 2019 kehittämisrahahakemus 
(1.000 e) syksyn hakukierrokselle. 

• Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros syyskuussa, jolloin ha-
kuaika päättyy 15.9.2018 ja jaosta päätetään kunnanhallituksessa syys-
kuussa. 

• Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 14.159,30 euroa, 
syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 15.840,70 euroa. 

 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että siviltä siirretyt hakemukset siir-
retään takaisin sivistyslautakunnalle. Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdo-
tusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Khall § 72 
7.5.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisrahojen jakamisen jälkeen on ilmennyt, että yksi ajallaan jätetty ha-
kemus on jäänyt kirjaamatta mukaan hakuun. 
 
Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry on hakenut yhteensä 1.000 euroa kylien 
kehittämisrahasta: 500 euroa Vasikkaniemen kunnostuksiin sekä 500 euroa vanhan 
tuulimyllyn kunnostukseen. Kylien kehittämisrahaa on reilut puolet jäljellä (>15.000 
euroa) ja hankkeet on arvioitu kylässä hyväksi ja niihin on päätetty hakea kylien kehit-
tämisrahaa. On perusteltua myöntää kunnostushankkeille haettu kylien kehittämis-
raha. 

 
Terhi Kultalahti poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi pu-
heenjohtajana pykälän käsittelyn ajan. Pöytäkirjan tarkastajaksi §:n ajaksi Jari Antti-
kosken tilalle valittiin Jorma Tolonen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että 
 
1. Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraavaan pieneen 

hankkeeseen 100 % tuella: 

a. Evijärven Haapajärvenkylän kyläyhdistys ry: Vasikkaniemen puuceen ja 
pukukoppien kunnostus (500 €) sekä Haapajärvenkylän tuulimyllyn siirto 
ja kunnostus (500 €), kokonaiskustannus 1.000 €. 

 
2. syksyn hakukierrokselle jaettavaksi jää 14.840,70 euroa 

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

 
Khall § 137 
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30.8.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisrahan syksyn hakua on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:   
  

• Hakuaika on syyskuu 2018 
• Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika loppuvuosi 2018. 
• Haettava rahoitus 14.840,70 euroa 
• Kunnanhallitus päättää tukea saavista lokakuun alun kokouksessa. 

 
Seuraava tarkennus on ollut puheena ja suunnitteilla tehdä jakoperusteisiin: 
 
Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan. Poliitti-
set ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien kehittämisrahaa mutta kylien kehittä-
misrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yhteisöille arvioidaan tapauskoh-
taisesti.   
 
Kuluva vuosi on suunniteltu toteutettavaksi edellä olevaa tarkennusta lukuun otta-
matta muilta osin samoilla hakukriteereillä kuin kevään haku. Vuoden 2019 hakuun 
on suunnitteilla jakaa eri rahaa yleiseen kehittämiseen ja tapahtumiin. Se tarkentuu 
kun kevään hakukriteereistä päätetään alkuvuodesta 2019. Mahdollisesti kylien kehit-
tämisrahaan on tulossa muitakin tarkennuksia tämän vuoden kokemusten perus-
teella. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tälle vuodelle jäljellä oleva 
kylien kehittämisraha (14.840,70 e) avataan haettavaksi oheismateriaalina olevan ha-
kulomakkeen mukaisesti. Haku on auki syyskuun 2018 loppuun asti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165 
8.10.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnan kylien kehittämisrahan syksyn 2018 haku oli auki syyskuun loppuun 
2018. Syksyn haussa tuli mukavasti uusia hakemuksia, kaikkiaan 21 kappaletta 16 
eri toimijalta. Lisäksi haussa on mukana keväältä siirretty hanke (Evijärven Urheilijat 
ry/Talvirieha 2019, 1000 e) syksyn hakukierrokselle. Haettujen hankkeiden kokonais-
summa on 25.268,96 euroa. Haettu kylien kehittämisraha on yhteensä 21.378,48 eu-
roa. Haetuista hankkeista kaksi on keskikokoisia hankkeita ja loput 19 pieniä hank-
keita. Syksyn haun toteutusaikaa on loppuvuosi.  
 
Kevään haussa on myönnetty kehittämisrahaa 1000 euroa Evijärven Urheilijat ry:n: 
Evitriathlon ja vettä korvassa-tapahtuman järjestämiseen. Petteri Laukkonen on säh-
köpostilla 1.10.2018 ilmoittanut, että tapahtuma jää toteuttamatta. Hankkeesta käyttä-
mättä jäävän 1.000 euroa voi jakaa uudelleen syksyn haussa. 
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Syksyn hakuun on tämä palautunut määräraha huomioiden käytössä yhteensä 
15.840,70 e, joten on tehtävä valintaa ja priorisointia rahoitettavien hankkeiden kes-
ken. Joitakin hankkeita voidaan siirtää vuoden 2019 hakuun ja joitakin ehdotettuja 
asioita on myös mahdollista toteuttaa kunnan omin toimin toisella rahoituksella. 
 
Aiemmin määritellysti kehittämisraha on käytössä Evijärvellä ainakin vuosina 2018–
2020. Kevään hakua on suunniteltu tätä vuotta aikaisemmaksi! Kevään 2019 haku 
aukeaa heti alkuvuodesta ja joitakin nyt haetuista hankkeista on mahdollista siirtää ja 
toteuttaa alkuvuoden haussa. 
 
Kylien kehittämisraha on nähty erittäin positiiviseksi asiaksi. Erityisen hienoa kylien 
kehittämisrahan hakujen osalta on se, että kaikista Evijärven kylistä on tullut hake-
muksia. Joistakin kylistä on tullut moniakin hakemuksia. Paljon hakemuksia on tullut 
kyläseurojen ja kylätoimijoiden lisäksi myös muilta yhteisöiltä ja järjestöiltä. 
 
Seuraavat haetut kehittämisrahahankkeet ovat asioina hyviä ja tärkeitä. Ne voidaan 
toteuttaa kokonaan tai osittain muulla kunnan rahoituksella, esim. avustuksilla sekä 
kuluvan ja tulevan vuoden käyttötalouden määrärahoilla: 
 

o Evijärven kirkonkylänkoulun vanhempainyhdistys: Välitunti- ja vapaa-
ajan harrastusvälineiden hankinta lasten toiveisiin perustuen, osa kir-
jastoon lainattavaksi 

o Evijärven Urheilijat ry/yleisurheilujaosto: Urheiluvälineiden hankinta 
(yleisurheilukoulu ja harjoitukset) ja seuralipun hankinta  

o Evijärven Urheilijat ry/palloilujaosto: jalkapallojen, peliliivien ja EA-lau-
kun hankinta 

 
Hakijoista Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys on ilmoittanut, että seuraavat hankkeet 
voi siirtää kevään hakuun: 
 

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Korkkijärven lintutornin suunnittelu 
ja lupiin liittyvät kustannukset, 1.000 e  

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Lahdenkylän ja Kerttuankylän alu-
een luontopolun suunnittelu, 1.000 e 

 
Seuraavat hankkeet voidaan hakijan luvalla jakaa kahdelle vuodelle: 
 

o Evijärvi-Seura ry: Esteettömän lintujen seurantalavan suunnittelu (ml. 
piirustukset, luvat ja lausunnot), 500 euroa (+300 euroa vuonna 2019) 

o Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto: Tukkilaisradan opastaulujen ra-
kentaminen, 500 euroa (+480 euroa vuonna 2019) 

 
Näihin kahteen hankkeeseen ja keväältä siirrettyyn Evijärven Urheilijat ry:n Talvirie-
han 2019 järjestämiseen, on ehdotuksena varata rahaa vuoden 2019 kehittämisra-
hoista. Talviriehan järjestämiseen on ehdotuksena myöntää 500 euroa kylien kehittä-
misrahaa (hakemus 1000 euroa).  

 
Liitteenä on yhteenvetotaulukko kylien kehittämisrahahakemuksista ja kylien kehittä-
misrahan jakoperusteet. Hakemukset on nähtävillä kokouksessa. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa 
seuraavasti: 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 

o Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry: Uimarannan roskakatoksen, 
pöytä-penkin ja kiinteän tuhkakupin hankinta, työt kyläyhdistyksen 
omana talkootyönä, 1.000 euroa 

o Evijärven Taivastelijat ry: Tähtitornin ulkokäymälän uusiminen, kom-
postikäymälä ja rakennusmateriaalin hankinta, rakentaminen yhdistyk-
sen talkootyönä, 1.000 euroa  

o Evijärven Urheilijat ry/yleisurheilujaosto: seuralipun/banderollin han-
kinta, 500 euroa 

o Evijärven Urheilijat ry/palloilujaosto: seurateltan ja EA-laukun hankinta, 
868 euroa 

o Evijärven Yrittäjät ry: Roskisten hankinta Keskustaan uusien penkkien 
viereen, roskisten tyhjennyksen hoitaa yrittäjäyhdistys, 1.000 euroa 

o Evijärvi-Seura ry: Esteettömän lintujen seurantalavan suunnittelu (ml. 
piirustukset, luvat ja lausunnot) Jokisaareen, 550 euroa 

o Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto: Tukkilaisradan opastaulujen ra-
kentaminen, 500 euroa 

o Evipartio ry: WC-rakennus ja kompostoiva tehokäymälä Korkeamaan 
majalle, tarvikkeiden hankinta. Rakentaminen talkootyönä, 1.000 eu-
roa 

o Haapajärvenkylän kyläyhdistys: Tuulimyllyn perusteellinen korjaus 
kunnostuksen sijaan, myllylle uusi jalka: materiaalien hankinta, kor-
jaustyö ja perustus talkootyönä, 1.000 euroa 

o Jokikylän Kylätalo ry: Kylätalon piha-alueen käytettävyyden, viihtyisyy-
den ja turvallisuuden parantaminen: valaistuksen uudistaminen ja täy-
dentäminen, 1.000 euroa 

o Lahdenkylän yhteisten vesi-ja maa-alueiden osakaskuntien sekä Lah-
denkylän kalastuskunnan johtokunta: Puotirannan venevalkaman alu-
een kunnostus, 1.000 euroa 

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Kerttuanjärven rantaan pysäköinti 
ja veneenlaskupaikka, maamateriaalin hankinta, 500 euroa 

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Laavu Kerttuanjärven Saarenka-
rille: materiaalien hankinta, laavun rakentaminen talkootyönä, 500 eu-
roa 

o Särkikylän manttaalitoimikunta: Valkijärven uimarannan pukukopin ra-
kentaminen ja rannan viihtyisyyden parantaminen. Rakennusmateriaa-
lien hankinta, rakentaminen talkootyönä, 1.000 euroa 

o Särkikylän manttaalitoimikunta: Särkijärven kosteikon luonto-/kuntopo-
lun ja taukopaikkojen rakentaminen (laavu). Rakennusmateriaalien 
hankinta, rakentaminen talkootyönä, 1.000 euroa 
 

• Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin haki-
joiden keskisuuriin hankkeisiin 50 % tuella: 



EVIJÄRVEN KUNTA 8.10.2018 301 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

o Lions Club Evijärvi: Meijerinsillan uuden suihkulähteen (kelluva 
pumppu) hankinta, kokonaiskustannus 5.345,96 euroa, josta tuki 50 % 
2.672,98 euroa  

o Evijärven Metsästysyhdistys: Yhdistyksen kotisivujen tekoon (suunnit-
telu ja toteutus avaimet käteen pakettina), kokonaiskustannus 1.495 
euroa, josta tuki 50 % 747,5 euroa 

 
• Siirretään seuraavat hakemukset kevään 2019 hakukierrokselle: 

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Korkkijärven lintutornin suunnittelu 
ja lupiin liittyvät kustannukset, 1.000 e  

o Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys: Lahdenkylän ja Kerttuankylän alu-
een luontopolun suunnittelu, 1.000 e 

 
• Varataan vuoden 2019 kevään kehittämisrahoista: 

o Evijärvi-Seura ry: Lintujen seurantalavan suunnitteluun, 250 euroa 
o Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto: Tukkilaisradan opastaulujen ra-

kentamiseen, 480 euroa 
o Evijärven Urheilijat ry:n Talviriehan 2019 järjestämiseen, 500 euroa  

 
• Yhteensä myönnetään kylien kehittämisrahaa syksyn haussa kaikkiaan 

15 838,48 euroa. 
 

Asian käsittelyn ajaksi esteellisinä (yhteisöjäävi) poistuivat: Terhi Kultalahti, Jorma 
Tolonen, Jukka Kuusela, Markus Kattilakoski ja Tuomo Saari. 
 
Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jari Anttikoski. 
 
Asian käsittelyn osalta toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Niina Alatalo. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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166 § KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI 
TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 
2020 – 2021 POHJALTA 

Khall § 166  
8.10.2018  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan liitto varaa jäsenkunnille perussopimuksen 19 §:n mukaisesti tilai-
suuden esitysten tekemiseen liiton toiminnan kehittämiseksi. Etelä-Pohjanmaan liiton 
maakuntahallitus on kokouksessaan 24.9.2018 käsitellyt alustavasti vuoden 2019 ta-
lousarvioehdotusta sekä ehdotusta taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2021.  
Talousarvio ja taloussuunnitelma eivät sisällä investointeja, joten investointiosaa ei 
laadita. 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 talousarvion toimintamenot ovat 3 318 874 € ja 
toimintatulot ovat 3 234 271 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikat-
teeltaan -83 952 € alijäämäinen. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2018 
tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 800 135 €. 
 
Kuntien maksuosuus pohjautuu kuntien verotulojen kehitykseen ja vuoden 2017 vero-
tuloihin. Ehdotuksessa jäsenkuntien kuntien yhteenlaskettu maksuosuus pysyy vuo-
den 2018 tasolla mutta yksittäisten kuntien maksuosuudet voivat muuttua. Talous-
suunnitelmavuotena 2020 kuntien maksuosuuksien on suunniteltu pysyvän yhteen-
laskettuna samalla tasolla kuin vuonna 2019. 
 
Evijärven kunnan maksuosuus vuodelle 2019 on Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvio-
ehdotuksen mukaan 33 863,70 euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 2 338,10 eu-
roa (- 6,46 %). Evijärven laskuosuus pienenee prosentuaalisesti eniten maakunnan 
kunnista. 
 
Tilinpäätöksen 2017 mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton taseeseen on kertynyt 1,36 M€ 
ylijäämää. SOTE- ja maakuntauudistuksen toteutuessa Etelä-Pohjanmaan liitto lak-
kaa tällä tietoa vuoden 2020 lopussa. Taseeseen kertynyttä ylijäämää on mahdollista 
hyödyntää osaltaan jäsenkuntien matalampina maksuosuuksina liiton viimeiselle toi-
mintavuodelle 2020. 
 
Etelä-Pohjanmaan liiton vuodelle 2019 määrittelemä strateginen tavoite 4 on edistää 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (LJS) kirjattuja kehittämistoimenpiteitä. Tähän liit-
tyen Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 63 liikenteellistä merkitystä ja mer-
kittäviä liikennevirtoja. Paikallisen liikenteen lisäksi kantatie 63 on merkittävä väylä 
maakunnan sisäisessä ja maakuntien välisessä liikenteessä. Kantatiellä 63 kulkevan 
raskaan liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja liikenteen turvallisuuden lisääminen on 
tärkeää. Maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti tulee varmistaa, että kantatien 63 
pullonkaula välillä Evijärvi (Ina)- Kaustinen suunnitellaan ja peruskorjataan kantatieta-
soiseksi lähitulevaisuudessa. 

 
Mahdolliset esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liit-
toon viimeistään pe 2.11.2018  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjan-
maan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2020–2021.  
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Strateginen tavoite 4 on edistää liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (LJS) kirjattuja 
kehittämistoimenpiteitä. Tähän liittyen Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 63 
liikenteellistä merkitystä ja merkittäviä liikennevirtoja. Paikallisen liikenteen lisäksi 
kantatie 63 on merkittävä väylä maakunnan sisäisessä ja maakuntien välisessä lii-
kenteessä. Kantatiellä 63 kulkevan raskaan liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja lii-
kenteen turvallisuuden lisääminen on tärkeää. Maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti 
tulee varmistaa, että kantatien 63 pullonkaula välillä Evijärvi (Ina)- Kaustinen suunni-
tellaan ja peruskorjataan kantatietasoiseksi lähitulevaisuudessa.  

 
Etelä-Pohjanmaan liiton lakatessa taseeseen kertynyt ylijäämä on mahdollisuuksien 
mukaan huomioitava jäsenkuntien matalampina maksuosuuksina tai erillisenä maa-
kunnan kehittämisrahastona vuoden 2020 talousarviota valmisteltaessa. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 8.10.2018 304 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

167 § KUNNAN AS OY EVIJÄRVEN AALTOSTA HANKKIMAN OSAKEHUONEISTON 
VUOKRAAMINEN  

Khall § 108  
25.6.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Rakennusliike Hernesniemi Oy on aiemmin ostanut vuonna 2011 kunnalta rivitaloton-
tin Antinniemen rannasta. Kyseiselle tontille on aiemmin valmistunut yksi neljä huo-
neistoa käsittävä rivitaloa ja nyt on valmistunut rakenteilla ollut toinen rivitalo. Molem-
missa rivitaloissa on neljä huoneistoa, joista kaksi on kolmioita (71,5 m2) ja kaksi kak-
sioita (54,5 m2). Rivitalot muodostavat As Oy Evijärven Aallon. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2017 (§ 48) sitoutunut ostamaan Rakennus-
liike Hernesniemi Oy:ltä rakennettavasta rivitalosta rakennustarkastajan suorittaman 
hyväksytyn loppukatselmuksen jälkeen osakehuoneiston: kaksion (54,5 m2) hintaan 
155.000 euroa. Evijärven kunnanvaltuusto on päättänyt talousarvion investointi-
osassa varata rivitalohuoneiston hankintaan 155.000 euron määrärahan vuodelle 
2018. 

 
Kunnan ostamat As Oy Evijärven Aallon osakkeet ovat n:rot 757–865 ja 1027–1029. 
Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen mukaista 54,5 m2 (2 h + k + s) 
suuruista huoneistoa osoitteessa Antinniemi 12, 62500 Evijärvi sekä asuntoon kuulu-
vaa autokatospaikkaa. 
 
Asunto on suunnitteilla vuokrata 15.8.2018 alkaen ja hakea vuokralaista avoimella 
haulla. On syytä määritellä ehdot, joilla vuokralainen haetaan ja asunto vuokrataan. 
 
Vuokraksi on suunnitteilla 13 €/m2, joten asunnon kokonaisvuokra on 708,5 euroa/kk. 
Vuokra sisältää lämmityksen sekä oikeuden autokatospaikkaan. Kunta laskuttaa vesi-
maksua 15 €/asukas/kk. Sähkölasku kulutuksen mukaan (oma sähkösopimus). 
 
Asunnon vuokralaista haetaan avoimella haulla. Hakuaikaa asuntoon on maanan-
taina 30.7. klo 15 asti. Asunnosta ilmoitetaan kunnan www-sivuilla ja facebook-sei-
nällä sekä Järviseudun Sanomissa.  

 
Vuokraamisessa noudatetaan samoja periaatteita ja käytäntöjä kuin muissakin kun-
nan vuokra-asunnoissa. Haku asuntoon tapahtuu Evijärven kunnan tekniseen toi-
meen. 

 
Asunnon vuokralainen arvotaan kaikkien kyseistä asunto hakuajan päättymiseen 
mennessä hakeneiden hakijoiden kesken tiistaina 31.7.2018. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että: 
 

• Rivitalokaksio (Antinrinne 12, Evijärvi) vuokrataan 15.8.2018 alkaen, 
• Kaksion (54,5 m2) kokonaisvuokra on 708,5 € (13 €/m2), 
• Vuokralainen haetaan avoimella haulla, joka on auki 30.7.2018 klo 15 asti ja 
• Vuokralainen arvotaan. 

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

Khall § 167 
8.10.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kunnan Antinniemestä (Antinrinne 12, Evijärvi) hankkima rivitalohuoneisto on ollut 
haettavana kesän ja alkusyksyn aikana. Asunto on ollut vuokrattavana 15.8.2018 al-
kaen. Asuntoa on markkinoitu kunnan www-sivuilla ja facebookissa sekä Järviseudun 
Sanomissa. Lisäksi asunnossa on järjestetty useampi näyttö. 
 
Asunto on herättänyt kiinnostusta ja sitä on käynyt katsomassa useita ihmisiä. Asun-
nosta on myös esitetty tarkentavia kysymyksiä kuntaan. Asuntohakemusta Antinnie-
men rivitalokaksioon ei ole vielä tullut. Yleinen mielipide on ollut, että asunto on upe-
alla paikalla mutta vuokraa on pidetty hieman liian korkeana. 

 
Suunnitelmana on jatkaa avointa hakua, niin että asunto saadaan mahdollisimman 
nopeasti vuokrattua. Ehdotuksena on, että asunto vuokrataan hakuehdot täyttävälle 
hakijalle, joka on nopeimmin valmis muuttamaan asuntoon. Asuntoa esitellään sitä 
pyydettäessä. 
 
Hallintosäännön pykälän 18 kohta 17 mukaan kunnanhallitus päättää maksuista ja 
taksoista.  
  
Ehdotuksena on, että asunnon kuukausivuokraa lasketaan yhdellä eurolla, jolloin uusi 
vuokra on 12 €/neliö. Tällöin uusi kokonaisvuokra on 654 euroa ja se alenee 54,5 eu-
roa: 708,5 eurosta 654 euroon kuukaudessa. Vuokra sisältää lämmityksen sekä oi-
keuden autokatospaikkaan. Kunta laskuttaa lisäksi vesimaksua 15 €/asukas/kk. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää että: 
 

• Rivitalokaksioon (Antinrinne 12, Evijärvi) haetaan vuokralaista avoimella 
haulla,  

• Asunto vuokrataan hakuehdot täyttävälle hakijalle, joka on nopeimmin valmis 
muuttamaan asuntoon. 

• Kaksion (54,5 m2) vuokra on 654 € (12 €/m2) kuukaudessa, joka sisältää läm-
mityksen sekä oikeuden autokatospaikkaan. Kunta laskuttaa lisäksi vesimak-
sua 15 €/asukas/kk. 

• Vuokralainen arvotaan, jos samaan aikaan muuttohalukkaita hakijoita on use-
ampia kuin yksi. 

   
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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168 § HAKEMUS PERILLISITTÄ KUOLLEEN HENKILÖN OMAISUUDEN LUOVUTTA-
MISESTA KUNNALLE 

Khall § 168 
8.10.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Valtiokonttorilta on tullut kuntaan ilmoitus mahdollisuudesta hakea perillisittä vuonna 
2018 kuolleen henkilön omaisuutta. Henkilöltä ei jäänyt perimään oikeutettuja suku-
laisia eikä hänellä ollut testamenttia. Näin ollen valtio on perintökaaren 5. luvun mu-
kaisesti tullut valtion omaisuudeksi. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oi-
keus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Valtion oikeutta perilli-
sittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori. 
 
Vainajan omaisuuden säästö pois lukien velat ja maksut on noin 22.616,33 euroa. 
Valtiokonttorilta on tullut ilmoitus kuntaan mahdollisuudesta hakea tätä valtion perin-
tönä saamaa kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Omaisuutta haetaan 
erillisellä lomakkeella. Valtiokonttori pyytää toimittamaan mahdollisen hakemuksen 
3.12.2018 mennessä.  
 
Päätös asiasta voidaan tehdä, kun vuosi on kulunut perinnönjättäjän kuolemasta. 
Kunnan tulee omaisuuden luovutusta hakiessaan ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kult-
tuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella.  
 
Tarkoituksena on käyttää mahdolliset saatavat perintövarat lasten, nuorten ja van-
husten hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön. Tarkempi kohde määritellään ja 
päätetään myöhemmin. 

  
 Hallintosäännön 18 §:n 30. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää perillisittä kuol-

leen henkilön omaisuuden hakemisesta kunnalle ja varojen käyttämisestä.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää Valtiokonttorilta, että Val-
tiokonttori luovuttaa perillisittä kuolleen omaisuuden Evijärven kunnalle käytettäväksi 
lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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169 § ALKURAHOITUS EVIJÄRVEN NUORISOSEURA RY:N HANKKEELLE 

Khall § 169 
8.10.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Evijärven nuorisoseura ry anoo Evijärven kunnalta ELY-keskuksen myöntämän yleis-
hyödyllisen investointihankkeen työnaikaista rahoitusta. Hankkeessa parannetaan 
nuorisoseurantalon energiatehokkuutta ja turvallisuutta: Rakennetaan uusi miesten 
WC katutasoon, asennetaan ilmalämpöpumppuja ja lämminvesivaraaja.  
 
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2018 – 31.12.2019. Leader –ryhmän (Aisapari ry) halli-
tus on 7.6.2018 pidetyssä kokouksessaan puoltanut hankkeen rahoittamista 50 %:n 
tuella. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen toimen-
pide. Hanke toteuttaa Leader –ryhmän kehittämisstrategiaa, on tukikelpoinen ja kus-
tannuksiltaan kohtuullinen.  

 
Investoinnin kokonaissumma on 34 230 euroa, josta julkinen rahoitus on 50 % ja yk-
sityinen 50 %. Julkisen rahoituksen osuus on näin ollen 17 115 euroa, josta ELY-kes-
kuksen osuus on 13 692 euroa ja toimintaryhmän kuntaraha (Aisapari ry) 3 423 eu-
roa. 
 
Evijärven nuorisoseura ry anoo Evijärven kunnalta ELY-keskuksen myöntämän yleis-
hyödyllisen investointihankkeen työnaikaista rahoitusta. Ilmanlämpöpumppujen ja 
lämminvesivaraajien lisääminen on tarkoitus toteuttaa syksyn 2018 aikana. Tämän 
vaiheen maksatusta haetaan takaisin ELY-keskukselta ensimmäisessä mahdolli-
sessa erässä, josta kunnan saatavat maksetaan takaisin. Samaa toteutustapaa on 
tarkoitus käyttää hankkeen muissakin vaiheissa. 

 
Kunnanhallitus edellyttää rahoituksen saajaa raportoimaan hankkeen etenemisestä 
töiden ja rahoituksen osalta kunnanhallitukselle puolivuosittain, kunnes myönnetty 
alkupääomalaina on kokonaan maksettu. Alkupääomalainasta laaditaan kunnan ja 
Evijärven nuorisoseuran välinen velkakirja. 
 
Alkupääomarahoitus katetaan ensisijaisesti kunnanhallituksen elinkeinotoimeen va-
raamasta ennalta määrittämättömästä projektimäärärahasta.  
 
Oheismateriaalina on Evijärven nuorisoseuran 1.10.2018 kunnanhallitukselle tekemä 
anomus, sekä ELY-keskuksen tukipäätös. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää hankkeelle alkupää-
omaa 17 115 euroa. Kunnanhallitus edellyttää, että alkupääoma maksetaan takaisin 
täysimääräisenä ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan lainan muista ehdoista.  
 
Lisäksi kunnanhallitus korostaa, että Evijärven nuorisoseuran tulee kiinnittää hank-
keen toteutuksessa erityistä huomiota ELY-keskuksen rahoituspäätöksen ehtojen 
tarkkaan noudattamiseen muun muassa kirjanpidon ja hankintamenettelyjen toteutta-
misen osalta.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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170 § ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2019 

Khall § 170 
8.10.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2019 äitienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2019 enimmäiskiintiö 
Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistään 2.11.2018. 
 
Hallitukselle toimitetaan ohessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje asi-
asta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää ettei 
Evijärven kunta esitä tänä vuonna äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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171 § OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILU OY:N DIGIHANKKEE-
SEEN 

Khall § 171  
8.10.2018 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on käynnistämässä matkailun digiprojektia. Digihanke 
on tärkeä osa Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toiminnan uudistamista ja kehittä-
mistä matkailun myyntiorganisaatioksi.  

Projektin tavoitteena on tehdä maakunnan yhteinen, kaikille matkailuyrityksille kehit-
tymiseen kannustava asiakaslähtöinen myös kansainväliset kohderyhmät huomioiva 
kaikille matkailuyrityksille avoin sähköinen matkailuelinkeinon myynti- ja markkinointi-
kanava – digitaalinen kauppapaikka. Kyseinen kauppapaikka toimisi Etelä-Pohjan-
maan matkailuelinkeinon yhteisenä nimittäjänä ja kasvun tukijana. 
 
Osaltaan hankkeen tavoitteena on maakunnan matkailutulon kasvattaminen. Hank-
keessa hyödynnetään aktiivisesti jo pilottivaiheessa Visit Finlandin alkavan digitiekart-
tahankkeen tarjoamat kehitysmahdollisuudet. Jotta palvelusta saataisiin mahdollisim-
man kattava, hanke on tarkoitettu koko Etelä-Pohjanmaan alueelle, ei vain Etelä-Poh-
janmaan Matkailun jäsenkunnille. Digialustasta tulee sen vaikuttavampi mitä laajem-
min maakunnan kuntia hankkeeseen osallistuu.  

Hankkeen kustannusarvio on hieman vajaat 200.000 €. Kustannukset on suunniteltu 
jaettavaksi osallistuvien kuntien kesken asukasluvun suhteessa. Kyseessä on  
kertaluontoinen kehityspanostus vuonna 2019. Parhaillaan on menossa neuvottelut 
hankkeeseen osallistuvien kuntien kanssa. Tässä vaiheessa Lapua ja Isokyrö ovat 
ilmoittaneet, etteivät ole hankkeessa mukana. Kurikka, Ähtäri ja Evijärvi eivät vielä 
ole ilmoittaneet kantaansa. Muut Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat mukana kun oma 
osuus saadaan laskettua.   
 
Kustannus jaetaan hankkeeseen lopullisesti sitoutuvien kuntien asukasluvun perus-
teella. Lopullinen kuntien maksuosuus selviää, kun mukaan lähtevien kuntien määrä 
tarkentuu. Evijärven maksuosuus on ehdotuksen mukaisesti laskettuna suuruusluok-
kaa 2 500–3 500 euroa.  

Tärkeää hankkeen ja valmisteltavan myyntipaikan kannalta on että mukaan lähtee 
riittävän suuri osa maakunnan kunnista. Ehdotuksena on että Evijärven kunta on 
hankkeessa mukana mikäli siihen osallistuu vähintään ¾ osaa maakunnan kunnista 
asukasmäärällä mitattuna. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n digihankkeeseen, mikäli hankkeeseen sitoutuu mu-
kaan vähintään 3/4 maakunnan kunnista asukasmäärällä mitattuna. 
 
Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti ehdotti, että Evijärvi ei osallistu Etelä-Pohjan-
maan Matkailu Oy:n digihankkeeseen. Jukka Kuusela, Jari Anttikoski ja Jorma Tolo-
nen kannattivat Kultalahden ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kaikki pu-
heenjohtajan ehdotuksen kannalla. Kaikki ilmoittivat olevansa puheenjohtajan ehdo-
tuksen kannalla. 
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Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Evijärvi ei osallistu Etelä-Pohjan-
maan Matkailu Oy:n digihankkeeseen. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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172 § ETELÄ-POHJANMAAN RAUTATIEYHDISTYS RY:N JÄSENYYS 

Khall § 172 
8.10.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 

 
Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys on lähestynyt kuntaa kirjeellä, jossa toivotaan 
kuntaa liittymään yhdistyksen jäseneksi. 
 
Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaata halkova Suupohjan rata Seinäjoelta Kaskisiin on 
112 kilometriä pitkä rataosuus, joka palvelee teollisuuden tavaraliikenteen tarpeita. 
Ratayhteys mahdollistaa liikennöimisen Kaskisista Ruotsiin, mikä on tärkeää Pohjan-
maan ja Etelä-Pohjanmaan kansainvälisten yhteyksien kannalta. 
 
Liikennevirasto antoi 26.6.2018 päivätyn lausunnon, että radan kunnossapidolle ei 
ole enää yhteiskuntataloudellisia perusteita ja ellei liikenne lisäänny kunnossapito lo-
petetaan 15.12.2019. Lopullisia päätöksiä kunnossapidon lakkauttamisesta ei ole kui-
tenkaan vielä tehty. 
 
Suupohjan radan edunvalvontaan on helmikuussa 2018 perustettu Etelä-Pohjan-
maan rautatieyhdistys, jonka tavoitteena on hankkia rahoitusta radan korjaamiseen 
sekä lisätä liikennettä radalla. Yhdistys palkkaa asiamiehen selvittämään eri rahoitus-
vaihtoehtoja. Lisäksi yhdistys aikoo teettää tutkimuksen Suupohjan radan aluetalou-
dellisista vaikutuksista. Koska radalle on saatava lisää liikennettä, yhdistys on jo aloit-
tanut keskustelut niin teollisuuden, yksityisen operaattorin, Valtion Rautateiden ja Lii-
kenneviraston kanssa yhteistyön aloittamiseksi. 
 
Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys esittää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnille 
liittymistä mukaan yhdistyksen edunvalvontatyöhön seuraavien liittymis- ja jäsenmak-
sujen mukaisesti. 
 
Radanvarsikuntien (7 kpl) liittymismaksut ovat 1 000 euroa. Muiden Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan kuntien (25 kpl) liittymismaksu 500 euroa. 
Vuosittain perittävät jäsenmaksut vuodesta 2019 lähtien ovat radanvarsikuntien 
osalta 5 000 euroa / kunta ja muiden Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan maan kuntien 
osalta 2 500 euroa / kunta. Kunnan asukasluku ei vaikuta liittymis- ja vuosimaksuun. 
 
Yhdistys on käymässä neuvotteluja molempien maakuntien liittojen, Ely-keskuksen ja 
Leader toimintaryhmien kanssa hankerahoituksen saamiseksi. Mikäli yhdistys saa 
hankerahoitusta, voidaan jäsenmaksuja alentaa. 
 
Suupohjan rata on maakunnallisesti positiivinen asia. Etelä-Pohjanmaan rautatieyh-
distys ry:n jäsenyyden hyöty Evijärven kunnalle ja elinkeinoelämälle verrattuna kun-
nan asukaslukuun ja jäsenmaksun suuruuteen suhteessa ei ole riittävä. Evijärven 
osalta jäsenmaksu on nähty kalliina. Kunnan liittymismaksu olisi 500 euroa ja vuosi-
maksu 2 500 euroa. Käytännössä Evijärven vuotuinen maksu jäsenyydestä olisi yli 
euro/asukas. Liittyminen olisi harkittavissa, jos yhdistyksen jäsenmaksu määräytyisi 
kuntien osalta asukaslukuperusteisesti. 
 
Oheismateriaalina Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen 14.9.2018 päivätty kirje. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta ei liity Etelä-
Pohjanmaan rautatieyhdistys ry:n jäseneksi esitetyillä liittymis- ja jäsenmaksuilla.  
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Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry:n jäsenyyden hyöty Evijärven kunnalle ja elin-
keinoelämälle verrattuna kunnan asukaslukuun ja jäsenmaksun suuruuteen suh-
teessa ei ole riittävä. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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173 § OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 8.12.2016 § 82
  

Tekla § 58 
11.9.2018 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

xxxxx xxxxxxx ja xxxxx xxxxxxxxxxx ovat jättäneet 2.8.2018 päivätyn oikaisuvaati-
muksen teknisen lautakunnan päätöksestä 8.12.2016 § 82, jossa lautakunta on käsi-
tellyt vesiliittymän haltijan vesi- ja jätevesilaskutusta. Oikaisuvaatimus on pykälän liit-
teenä. 

 
 Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan teknistä lautakuntaa muuttamaan päätöstään siten, 

että kunta tekee tapahtumasarjaa koskien välittömästi tutkintapyynnön poliisiviran-
omaiselle, jotta voidaan selvittää, onko vesiliittymän haltija syyllistynyt rikokseen. Oi-
kaisuvaatimuksessa lisäksi todetaan, että poliisiviranomaisen selvitettyä asian, Evijär-
ven kunta / tekninen lautakunta tekee päätöksen jatkotoimista ja vaatimuksistaan asi-
assa. 

 
 Oikaisuvaatimuksen perustelut: 
 

”Saamamme tiedon mukaan käsiteltävänä oleva asia koskee vesiliittymää ja veden-
laskutusta silloisen xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx hallitsemalla kiin-
teistöllä. Kiinteistön omistaja on pöytäkirjan mukaan ollut tietoinen seuraavasta: ”oli 
tietoinen väärinpäin asennetusta mittarista ja hän kertoi mittarin olleen väärinpäin jo 
ensiasennuksesta lähtien.” Lisäksi pöytäkirjan mukaan vesiliittymän haltija ei ilmoitta-
nut mittarin lukemia mittarin mukaan, vaan jotakin muita lukuja, tai ei ilmoittanut mi-
tään kulutusmäärää. 
 
Kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden turvaamiseksi ja kuntalaisten tasa-arvoi-
sen kohtelun takaamiseksi asia on käsiteltävä lain mukaisesti ja perusteellisesti. Ei 
ole oikein, että luottamushenkilöt ryhtyvät keskenään sopimaan toistensa selkeiden 
velvoitteiden tietoista laiminlyömistä ja tilanteen hyväksikäyttöä. Menettelystä aiheutui 
kunnalle taloudellista vahinkoa, jonka lisääntyminen loppui vasta sitten, kun kunnan 
taholta tilannetta ryhdyttiin selvittämään ja mittari todettiin väärin päin asennetuksi.” 

 
Teknisen lautakunnan vastine oikaisuvaatimukseen: 
 
Vesi- ja jätevesilaskutusta koskeva päätös 8.12.2016 § 82 on tehty Evijärven kunnal-
lisen vesilaitoksen aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Asiakkaan lisäveloitus on 
suoritettu mittauslaitteiden tarkistukseen ja muihin tietoihin perustuvan laitoksen suo-
rittaman arvion nojalla noudattaen aikaisempien käytäntöjen mukaista veden kulutus-
määrää asukasta kohti. 
 
Tekninen lautakunta päätti 8.12.2016 § 82, että aikaisemman käytännön mukaan 
xxxxxxxx xxxxxxxxx ja xxxxxxxxxx tehdään kunnan aikaisemman vakiintuneen käy-
tännön mukaan arviolasku vesi- ja jätevedestä ajalta 26.9.2014–5.12.2016. Arvio-
lasku perustui laskelmaan, jonka mukaan vesikulutus lasketaan 100 l/vrk per henkilö 
väestörekisterin antamien asukastietojen mukaan. Lisäksi arviolaskuun lisättiin voi-
massa oleva viivästyskorko 7,5 % vuosilta 2014 ja 2015. 
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Teknisen lautakunnan päätös 8.12.2016 § 82 käsiteltiin salaisena. Pykälä on kuiten-
kin päätetty teknisen lautakunnan 26.6.2018 § 50 päätöksellä todeta kokonaisuudes-
saan julkiseksi. Pykälä on julkistettu 23.7.2018, kun 26.6.2018 § 50 päätöksen oikai-
suvaatimusaika oli täyttynyt. Julkistettu pykälä on liitetty osaksi alkuperäistä pöytäkir-
jaa Evijärven kunnan nettisivuilla ja kunnanviraston paperiarkistossa. 

 
Kunnaninsinöörin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuk-
sen ja toteaa, että oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä 8.12.2016 § 82 päätöksen 
muuttamiseen. 
 
Perustelu: Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty laillisuusvirhettä, päätös on syntynyt 
laillisessa järjestyksessä, tekninen lautakunta ei ole käyttänyt harkintavaltaansa vää-
rin eikä tekninen lautakunta ole ylittänyt toimivaltaansa. 
 
Lisäksi asiakas on maksanut Evijärven kunnalliselle vesilaitokselle teknisen lautakun-
nan päätöksen mukaisen maksun. Maksun suuruuden määrittäminen perustuu kun-
nan aikaisempaan käytäntöön. Käytäntö perustuu laskelmaan, jonka mukaan vesiku-
lutus lasketaan 100 l/vrk per henkilö väestörekisterin antamien asukastietojen mu-
kaan. 
 
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia siirretään kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksessa vaaditun poliisitutkinnan käynnis-
tämisen osalta, mikä on kunnanhallituksen päätäntävallassa. Jyrki Mikkola kannatti 
ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnaninsinöörin ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnaninsinöörin ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pahkakankaan 
ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.  
 
Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Mäntylä) ja 4 EI-ääntä (Haapasaari, Mikkola, 
Pahkakangas ja Ritala). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Pahkakankaan ehdotus on tullut teknisen lauta-
kunnan päätökseksi ja lautakunta päättää seuraavaa: 
 
Oikaisuvaatimus hyväksytään ja asia siirretään kunnanhallituksen käsiteltäväksi oi-
kaisuvaatimuksessa vaaditun poliisitutkinnan käynnistämisen osalta, mikä on kun-
nanhallituksen päätäntävallassa. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 155 
17.9.2018 Kuntalain § 39 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia kun-

nan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Poliisitutkinnan pyytä-
minen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käynnistääkö se oikaisuvaatimuk-

sessa vaaditun poliisitutkinnan. 
 

Markus Kattilakoski poistui esteellisenä (Osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. 
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Keskustelun kuluessa Jorma Tolonen esitti, että kunnanhallitus päättää tutkintapyyn-
nön toimittamisesta poliisiviranomaiselle asiaa koskevan esitutkinnan käynnistä-
miseksi. Tutkintapyyntö valmistelemaan valtuutetaan viranhaltija. Marita Huhmarsalo 
kannatti. 
 
Terhi Kultalahti esitti, että poliisitutkintaa ei pyydetä. Perustelut: Tekninen lautakunta 
on asian käsitellyt ja päättänyt, että asiakkaalta peritään maksu 26.9.2014 – 
5.12.2016 väliseltä ajalta keskikulutuksen mukaan per kotitalouden asukas, sekä vii-
västyskorko kyseiseltä ajalta. Maksun suuruuden määrittäminen on perustunut kun-
nan aikaisempaan käytäntöön, ja kyseinen kotitalous on maksun suorittanut. Aapo 
Kirsilä kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua ehdotusta, suoritetaan 
nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Jorma Tolosen ehdotusta ää-
nestävät JÄTETÄÄN, ja ne, jotka kannattavat Terhi Kultalahden ehdotusta äänestä-
vät EI JÄTETÄ. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JÄTETÄÄN-ääntä (Marita Huhmarsalo, Marja-Leena 
Kultalahti ja Jorma Tolonen) ja 3 EI JÄTETÄ-ääntä (Jari Anttikoski, Aapo Kirsilä 
ja Terhi Kultalahti) ja 1 TYHJÄ-ääni (Alina Niemi). 
 
Jätetään ja ei-jätetään äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, 
joten poliisitutkintaa ei jätetä. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti, että poliisitutkintaa ei tehdä. 
 

Merkitään: Jorma Tolonen ja Marita Huhmarsalo jättivät eriävät mielipiteet (kirjallisesti 
liitteenä). 

 
Khall § 173 
8.10.2018 Hallintolain 50 § 1 momentin 3 kohdan mukaan viranomainen voi poistaa päätök-

sensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettely-
virhe. 

 
 17.9.2018 kunnanhallituksen kokouksen jälkeen hallituksen jäsen Aapo Kirsilä on 

huomannut olleensa esteellinen asiasta päätettäessä (yleislausekejäävi), joten hänen 
olisi pitänyt jäävätä itsensä asian käsittelystä. 

 
 Tästä syystä kunnanhallituksen § 155 on syytä poistaa ja ratkaista uudelleen: 
 
 Kuntalain § 39 kohdan 7 mukaan kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia kun-

nan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Poliisitutkinnan pyytä-
minen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää poistaa §:n 155 ja ratkaista 

asian uudelleen. 2. Kunnanhallitus päättää käynnistääkö se oikaisuvaatimuksessa 
vaaditun poliisitutkinnan. 

 
Markus Kattilakoski poistui esteellisenä (Osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. 
 
Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti yksimielisesti poistaa §:n 155 ja ratkaista 
asian uudelleen.  
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Keskustelun kuluessa Jorma Tolonen ehdotti, että kunnanhallitus päättää tutkinta-
pyynnön toimittamisesta poliisiviranomaiselle esitutkinnan käynnistämiseksi viitteessä 
mainitussa asiassa. Esitutkinnassa on selvitettävä mitä on tapahtunut kyseisen vesi-
mittarin ensi-asennuksessa, kuka asennuksen on suorittanut ja milloin ja kenen toi-
mesta väärä asennus on havaittu. Lisäksi on selvitettävä vesiliittymän omistajan toi-
met sen jälkeen kun väärä asennus on todettu. Marita Huhmarsalo kannatti Tolosen 
ehdotusta. 
 
Terhi Kultalahti esitti, että poliisitutkintaa ei pyydetä. Perustelut: Tekninen lautakunta 
on asian käsitellyt ja päättänyt, että asiakkaalta peritään maksu 26.9.2014 – 
5.12.2016 väliseltä ajalta keskikulutuksen mukaan per kotitalouden asukas, sekä vii-
västyskorko kyseiseltä ajalta. Maksun suuruuden määrittäminen on perustunut kun-
nan aikaisempaan käytäntöön, ja kyseinen kotitalous on maksun suorittanut. Niina 
Alatalo kannatti Kultalahden esitystä. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi, toisistaan poikkeavaa, kannatettua 
ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Jorma 
Tolosen ehdotusta äänestävät JÄTETÄÄN, ja ne, jotka kannattavat Terhi Kultalahden 
ehdotusta äänestävät EI JÄTETÄ. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JÄTETÄÄN-ääntä (Marita Huhmarsalo, Marja-Leena 
Kultalahti ja Jorma Tolonen) ja 3 EI JÄTETÄ-ääntä (Jari Anttikoski, Niina Alatalo 
ja Terhi Kultalahti) ja 1 TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 
 
Jätetään ja ei-jätetään äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, 
joten poliisitutkintaa ei jätetä. 

 
 Päätös: 1. Kunnanhallitus päätti poistaa § 155 ja ratkaista asian uudelleen; 2. Kun-

nanhallitus päätti, että poliisitutkintaa ei pyydetä. 
 
 Merkitään: Jorma Tolonen ja Marita Huhmarsalo jättivät eriävät mielipiteet (kirjallisesti 

liitteenä). 
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174 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 174 
8.10.2018 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: 
 Sivistyslautakunta 25.9.2018 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 

 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 34 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 21.9.2018 
 35 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 28.9.2018 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 172 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 173 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 174 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 175 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 176 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
 177 Työsuhteen jatko 
 179 Veden katkaiseminen kiinteistöltä 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 337 9. luokkalaisten opintomatkan kuljetustarjouksen hyväksyminen 
 347 Kotitalousopettajan sijainen 
 358 Työtuolien hankinta 
 362 Sivistystoimiston toimistonhoitajan sijaisuuden jatkaminen 
  
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 1 Kirjaston sulkupäivä / omatoimikirjasto palvelee 
 
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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175 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 175 
8.10.2018 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistio johtoryhmän kokouksista 18.9.2018, 25.9.2018 ja 1.10.2018 
3. Evilämpö Oy, hallitus, ptk, 3/2018 3.10.2018 ja talousarvio vuodelle 2019 
4. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 

Dnro V/41753/2018, 25.9.2018 
5. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta, Dnro V/41753/2018, 25.9.2018 
6. EPSHP, hallitus, ptk, 17.9.2018 
7. EPSHP, hallitus, ptk, 1.10.2018 
8. E-P:n liitto, maakuntahalitus, esityslista, 8/2018, 24.9.2018 
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista 7/2018, 

9.10.2018 
10. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, osavuosikatsaus 1-8/2018 
11. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, hallitus, ptk, 8/2018, 28.9.2018 
12. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, ptk, 4.9.2018 
13. Jami, kuntayhtymähallitus, ptk, 8/2018, 18.9.2018 
14. Kuntaliitto, yleiskirje 8/2018, CGI:n Rondo-sopimuserimielisyydet kunta-

asiakkaiden kanssa, 19.9.2018 
15. ARA / Kuntaliitto, Raportointivelvollisuus EU:lle kunnan tontin luovuttami-

sesta sosiaaliseen asuntotuotantoon, Dnro: ARA-00.02.00-2018-9 
16. Satakuntaliitto, OTE: Maakuntahallitus 24.9.2018 § 120 Lausunto luon-

noksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rauta-
teiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta 

17. Savuton Kunta-ohjelma, tiedote, 11.9.2018 
18. Evijärven nuorisovaltuustovaalien tulokset 
19. Erääntyneet saatavat 9/2018 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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176 § MUUT ASIAT 

Khall § 176 
8.10.2018  

1. Kantatie 86/63 luokituksen nostaminen valtatieksi (Ylivieskasta tullut aloite) 
 2. Mahdollinen maakauppa Evijärven nuorisoseuran kanssa ym. nuorisoseura-asiat 
 3. ”Keppi ja kivi” –kiinteistö 
 4. Kiinteistön hankinta keskustan alueelta 
 5. Hyötykäyttöaseman tontti 
 6. Tonttikampanjaan liittyvät yhteydenotot 
 7. Valtuuston iltakoulut 22.10.2018 (sote + ta) 
 8. Seuraava hallitus 5.11.2018 ja valtuusto 12.11.2018 
 9. Suunniteltu vierailu Ähtäriin 
 10. Perintöasioita 
 11. Avustukset 
 12. Kunnan sijoitukset 
 13. Aurausavustukset / lumityöseteli 
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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 159 - 163, 173 – 176  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 164 – 172  
 
 

 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 164 – 172  
 
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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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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. 

 


