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170 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 170 
7.10.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
171 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 171 
7.10.2019 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. 

 

172 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 172 
7.10.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä. 
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173 § VALTUUSTON 30.9.2019 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 173 
7.10.2019 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 30.9.2019 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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174 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2019 

Khall § 27 
11.2.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017. Kehittämisraha oli jaossa ensimmäistä kertaa viime vuonna. Käytäntöä 
kokeillaan vuosina 2018–2020 ja se voidaan vakinaistaa, jos se todetaan hyväksi ja 
toimivaksi. 

 
Kylien kehittämisraha on vahvasti 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 harras-
tamiseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha liittyy 
vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien akti-
vointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toi-
mintaa. Kylien kehittämisraha lisää kyseisten vahvasti mahdollisuuksia myös kylien 
elinvoiman sekä hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Parhaillaan toteutettavassa kuntastrategian toimenpideohjelmassa (TPO) on tavoit-
teena 20. ”Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset: tavoitteena saada uusia kuntalaisia 
sekä lisätä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”. Kyseisen tavoitteen alla on 
mm. toimenpide: Kylien kehittämisrahalla aktivoidaan koko kuntaa, kyliä ja toimijoita. 

 
Kehittämisrahalla voidaan käytännössä lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja veto-
voimaisuutta, edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa 
Evijärvellä, edistää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeino-
jen harjoittamiseen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Jo ensimmäisenä vuonna 2018 havaittiin kylien kehittämisrahan toimivan kuntaa ja 
kyliä aktivoivana käytäntönä. Kylien kehittämisraha herätti suurta kiinnostusta ja sitä 
haettiin aktiivisesti. Sitä ovat hakeneet kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Ky-
lien kehittämisraha on nähty kaikilla tahoilla hyväksi asiaksi. Kylien kehittämisraha 
toimii osaltaan osallistavana budjetointina, kun kylät ja muut toimijat voivat hakea 
kunnan varaamista kehittämisrahoista varoja oman toimintansa ja samalla koko kun-
nan kehittämiseen.  
 
Vuoden 2019 hakua ja hakukriteereitä on valmisteltu johtoryhmässä sekä hallituksen 
valmistelutyöpajassa. Vuoden 2019 on tehty pieniä tarkennuksia valmistelun ja vuon-
na 2018 saatujen kokemusten perusteella.  
 
Vuodelle 2019 on suunnitteilla vuoden 2018 tapaan kaksi hakua. Vuoden 2019 haut 
ovat keväällä 15.2–15.3.2019 ja syksyllä 15.8–5.9.2019. Kevään ja syksyn haussa on 
käytössä samat jakoperusteet. Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhalli-
tuksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.  
 
Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2019 talousarvioon 35.000 euroa, joka on 
5000 euroa vuotta 2018 enemmän. Kylien kehittämisraha on suunnitelmissa varata 
talousarvioon vuosille 2018–2020. Kylien kehittämisraha voidaan vakinaistaa, jos se 
todetaan hyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään 
pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
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Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Hakemuk-

sessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteu-

tustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kyliä 

ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittä-

miseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan 

hankkeeseen.  

Viime vuoden tapaan kylien kehittämisrahat on jaettu kolmeen kokoluokkaan: pieniin, 
keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Hankkeita on suunnitteilla tukea samoilla tukipro-
senteilla kuin vuonna 2018. Pienien hankkeiden tuki on korkeintaan 100 % ja keski-
suurten hankkeiden tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. 
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. 

 
Tapahtumiin on edelleen mahdollista hakea tukea, jota voidaan myöntää korkeintaan 
500 euroa/tapahtuma pienten hankkeiden tuen (100 %) mukaisesti. 
 
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.  

Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon 

perusparannukseen. Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolli-

seen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien 

kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yh-

teisöille arvioidaan tapauskohtaisesti.   

Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä 
ja toteutumisesta kuntaan. Vuoden 2019 aikana haettavissa hankkeissa kylien kehit-
tämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2019 loppuun. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 

 hyväksyä vuonna 2019 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet, 

 avata kylien kehittämisrahahaun ajalle 15.2.–15.3.2019. 

Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuajan päättymisen jälkeen 

maaliskuussa. 

Merkitään: Mikko Saarijärvi saapui klo 17.13. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Khall § 55 
25.3.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
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Evijärven kylien kehittämisraha haku päättyi 15.3.2019. Hakuaikana saapui kaikkiaan 
24 hakemusta. Aiemmin siirrettyjä hakemuksia ja määrärahoja on lisäksi 3 kehittä-
misrahahanketta. Lisäksi kaksi aiemmin kevään hakuun siirretyistä kehittämisrahaha-
kemuksista on peruttu 15.3.2019. 
 
Vuonna 2018 kylien kehittämisrahahakemuksia tuli vuoden kahdessa haussa yhteen-
sä 40 kappaletta. 
 
Syksyllä 2018 on tehty määrärahavaraus kevään 2019 hakuun seuraaviin hankkei-
siin: 
 

 Evijärven Urheilijat ry, Talvirieha Ruurikkalassa, 500 € varaus 8.10.2018 -> 
rahoituksella toteutetaan Evi-triathlon 13.7. tai 27.7.2019 

 Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto, Tukkilaisradan opastaulujen rakentami-
nen, 480 € varaus 8.10.2018 

 Evijärvi-Seura ry, Lintujen seurantalavan suunnittelu, 250 € varaus 8.10.2018 
 
Nämä varatut tuet huomioidaan kevään 2019 haussa. 
 
Aiemmin syksyltä 2018 tähän hakuun siirretyistä hankkeista Jorma Tolonen on 
15.3.2019 ilmoittanut että Vasikka-ahon kehitys peruu seuraavat kaksi hanketta: 
 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Korkkijärven lintutornin suunnittelu ja lupiin liit-
tyvät kustannukset, 1 000 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Lahdenkylän ja Kerttuankylän alueen luonto-
polun suunnittelu, 1 000 € 

 
Seuraavat haetut kehittämisrahahankkeet ovat asioina hyviä ja tärkeitä mutta ne so-
veltuvat kylien kehittämisrahaa paremmin toteutettavaksi toisin. Ne voidaan toteuttaa 
kokonaan tai osittain muulla kunnan rahoituksella, esim. avustuksilla sekä kuluvan ja 
tulevan vuoden käyttötalouden määrärahoilla: 

 

 Evijärven Urheilijat ry /palloilujaosto, P12 joukkueen hallivuokra/tammikuu, 180 € 
 siirretään liikuntatoimen avustuskäsittelyyn. 

 Evijärven Urheilijat ry /yleisurheilujaosto, Moukari/kiekkoringin viimeiste-
ly/pintavalu, 500 €  avustus toteutuu liikuntapaikkarakentamisesta.  

 Evijärven Yrittäjät ry, Yrittäjien ja koulujen välinen yhteistyö: yrittäjyystapahtumalle 
myönnetään kehittämisrahaa 500 € ja yritysvierailu toteutuu yhteistyössä koulun 
kanssa muulla rahoituksella. 

 
Tälle vuodelle kylien kehittämisrahan jakoperusteita uudistettiin niin, että tapahtumiin 
on mahdollista saada tukea 500 euroa 100 % prosentin tuella.  Evijärvellä järjeste-
tään itseään suurempi ja pidempi Evijärvi-viikko 26.6–7.7.2019. Monet kylien kehit-
tämisrahasta haetuista tapahtumista liittyvät Evijärvi viikon toteutukseen. 

 
Pykälän oheismateriaalina olevassa hankeyhteenvedossa hankkeet on jaoteltu eri ot-
sikoiden alle: toiminta, suunnittelu, korjaus ja kunnostus sekä tapahtumat.  

 
Evijärven kunta on sitoutunut tukemaan merkittävällä 35 %:n osuudella Evijärven 
Kuntoilukeskuksen suunnittelemaa kuntoilukeskushanketta, jos se saa AVIlta haetun 
rahoituksen (30 %). Alustavan kustannusarvion mukaan kunnan tuki hankkeelle on 
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228.221 €. Evijärven Kuntoilukeskus on hakenut kylien kehittämisrahaa 1.276 euroa 
hankkeen suunnittelukustannuksiin, joita ei voi sisällyttää varsinaisen hankkeen kus-
tannuksiin. Käydään hallituksessa keskustelu myönnetäänkö kuntoilukeskushank-
keelle vielä erillinen tuki suunnittelukustannuksiin kylien kehittämisrahasta.  
 
Kehittämisrahan hakemiseen liittyen järjestettiin kylätilaisuus Jokikylän kylätalolla 
13.3.2019. 
 
Kehittämisrahan jakoa on valmisteltu johtoryhmässä ja puheenjohtajapalaverissa 
19.3.2019. 
 
Oheismateriaalina on yhteenveto tulleista hakemuksista. Kehittämisrahahakemukset 
ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Terhi Kultalahti, Jorma Tolonen ja Heikki Vainionpää poistuivat esteellisinä (yhteisö-

jäävi). 

Kunnanjohtajan ehdotus: Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa esteellisiä 
kunnanhallitus päättää, että Aapo Kirsilä toimii puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. 
Alina Niemi valitaan toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi asian käsittelyn ajaksi.  
 
Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa seuraavasti: 
 
Myönnetään hakemuksen mukaisesti kylien kehittämisrahaa seuraaviin hakijoiden 

pieniin hankkeisiin 100 % tuella: 

 Evijärven Alapään Kyläseura ry, Evijärvi-viikon konsertti, 500 € 

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran lattian korjaus, 1000 € 

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Rosvopaisti-illan järjestäminen, 500 € 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
(200 €) sekä kylätapahtumien järjestämiseen: pääsiäiskokko ja Inan-ilta Evi-
järvi-viikolla (500 €), yhteensä 700 € 

 Evijärven kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys, Evijärvi-viikon tapahtuman 
toteuttamiseen: Rantaraitin ja laavun avajaiset sekä nimikilpailu, 500 € 

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin, 1000 €  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Evijärvi-viikon tapahtuman järjestämiseen, 500 € 

 Evijärven Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran kalusteiden kunnostamiseen, 1000 
€  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran ulkovalaistuksen uusintaan, 1000 €  

 Evijärven Nuorisoseura ry, Lämmitysvarmuuden turvaamiseksi varapumpun ja 
tiivistesarjan hankinta, 600 €  

 Evijärven Palomiehet ry, Alueellisen palokuntanuorten tapahtuman järjestämi-
seen 500 € 

 Evijärven rukoushuoneyhdistys Saalem ry, Kaikille avoimen hulinapäivän to-
teuttamiseen, 500 € 

 Evijärven Urheilijat ry, Evi-triathlon 13.7. tai 27.7.2019, 500 €  

 Evijärven Taivastelijat ry, Tietokoneen hankinta tähtitornille ja maalien hankin-
ta tornin kunnostamiseen, 1000 €  

 Evijärvi-Seura ry/Tukkilaiset osasto, Tukkilaisradan opastaulujen rakentami-
nen, 480 € 
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 Evijärven Yrittäjät ry, Yrittäjien ja koulujen välinen yhteistyö: yrittäjyystapah-
tuma, 500 € 

 Evijärvi-Seura ry, Evijärvi-viikon kiertoajeluiden bussikuljetuksiin, 1000 € 

 Evijärvi-Seura ry, Lintujen seurantalavan suunnittelu, 250 €  

 Evipartio ry, Nuorten partio-ohjaajien palkkaamiseen, 1000 €  

 Jokikylän Kylätalo ry, Kylätalon piha-alueen laajennus, 1000 €  

 Jokikylän Kylätalo ry, Lasten maatalousnäyttelyn ohjelmasisältöön, 500 € 

 Jokikylän Kylätalo ry, Yleisötapahtumien liikenteenohjauksen merkit ja pyl-
väät, 1000 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon kehitys, Kerttuajärven kunnostuksen suunnittelu, 
1000 € 

 SPR Ystävät, Tarvikehankintaa toiminnan pyörittämiseen ja tapahtumakuluja, 
500 € 
 

 Kunnanhallitus myöntää kylien kehittämisrahaa yhteensä 17.030 euroa, elo-

kuun hakukierrokselle jaettavaksi jää 17.970 euroa. 

Kylien kehittämisrahasta järjestetään uusi hakukierros elokuussa 15.8.–5.9.2019 ja-

osta päätetään kunnanhallituksessa syyskuussa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merkitään: Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä poistui asian käsittelyn jälkeen klo 
20.20. 
 

Khall § 158 
9.9.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven kylien kehittämisrahan vuoden 2019 toinen hakukierros oli auki 15.8.–
5.9.2019. Haussa on jaossa kehittämisrahaa yhteensä 17.970 euroa. Kehittämisra-
hahausta on informoitu lehti-ilmoituksella, kunnan www-sivuilla ja facebookissa. 
 
Hakuaikana tuli yhteensä kahdeksan kylien kehittämisrahahakemusta. Näihin haettiin 
tukea yhteensä 6 200 €. Lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä. 
 
Ehdotuksena on, että kehittämisrahan jaosta päätetään 9.9.2019 ajoissa saapunei-
den hakemusten osalta ja lisäksi hakuaikaa jatketaan syyskuun loppuun asti. Myö-
hässä saapunut hakemus sekä mahdolliset uudet hakemukset huomioidaan jatko-
haussa. 

 
Valmistelussa on valtuustoaloite, jossa on esitetty että kylien kehittämisrahaa varat-
taisiin kyliin jo hankittujen tai hankittavien sydäniskureiden (defibrillaattoreiden) kus-
tannuksiin. Myös valtuustoaloitteeseen otetaan kantaa jatkohaun päättymisen jälkeen 
tehtävässä kylien kehittämisrahan jakopäätöksessä. 
 
Pykälän oheismateriaalina on yhteenveto hakemuksista. 
 
Hakijat: 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
hanke yhteensä 610 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 500 €  
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 Evijärvi-seura/ ETV-työryhmä, Digitallennuslaitteiston hankintaan,         
hanke yhteensä 2 290 € (tuki korkeintaan 50 %), haettu tuki 1 000 €  

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran valaisinremontti, hanke 
yhteensä 992 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 800 € 

 Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry, Tapanilan laavun kunnos-
tus/kotagrillin hankinta, hanke yhteensä 1240 € (tuki korkeintaan 100 %), ha-
ettu tuki 1 000 €  

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin hanke yhteensä 1 240 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1 000 € 

 Särkikylän manttaalitoimikunta, Kosteikon kehittäminen (sillat, taukopaikat, 
kulkureitit), hanke yhteensä 1 240 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 
1 000 €. 

 MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuma (tuki korkeintaan 500 €), haettu tuki 400 
€  

 Evijärven Yrittäjät ry, Hämärät kaupat ja Joulunavaus ohjelman järjestämi-
seen, (tuki korkeintaan 500 €), haettu tuki 500 € 

 
Haettu tuki on yhteensä 6 200 €  
 
Lisäksi myöhässä on saapunut seuraava hakemus: 

 Jokikylän kylätalo ry, Ilmalämpöpumpun korjaus tai hankinta, hanke yhteensä 
1 200- 2 000 € (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1 000 €. 
       

Kunnanjohtajan ehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa seuraavasti: 

 Evijärven Inankylän Nuorisoseura ry, Perhekerhotoiminnan järjestämiseen, 
haettu tuki 500 €  

 Evijärvi-seura / ETV-työryhmä, Digitallennuslaitteiston hankintaan, haettu tuki 
1 000 €  

 Evijärven Alapään Nuorisoseura ry, Nuorisoseuran valaisinremontti, haettu 
tuki 800 € 

 Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry, Tapanilan laavun kunnos-
tus/kotagrillin hankinta, haettu tuki 1 000 €  

 Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Uimarannan kunnostuksen kustan-
nuksiin, haettu tuki 1 000 € 

 Särkikylän manttaalitoimikunta, Kosteikon kehittäminen (sillat, taukopaikat, 
kulkureitit), haettu tuki 1 000 €. 

 MLL Evijärvi, Joulupolku –tapahtuma, haettu tuki 400 €  

 Evijärven Yrittäjät ry, Hämärät kaupat ja Joulunavaus ohjelman järjestämi-
seen, haettu tuki 500 € 

 
Kylien kehittämisrahaa myönnetään yhteensä 6 200 €  
 
Jatketaan kylien kehittämisrahan hakuaikaa 30.9.2019 asti.  
Myöhässä saapunut hakemus käsitellään 30.9.2019 päättyvän hakuajan jälkeen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 174 
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
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 Kylien kehittämisrahan jatkettu haku päättyi 30.9.2019. Kehittämisrahaa on jaossa 

yhteensä 11.770 €. Tässä pykälässä päätetään rahan jakamisesta kehittämisraha-
hankkeille sekä defibrillaattoreihin liittyvästä valtuustoaloitteesta.  

 
 Kunnanvaltuustossa 17.6.2019 jätettiin valtuustoaloite, jossa ehdotettiin, että kylien 

kehittämisrahavaroista varattaisiin rahaa hankittaviin ja hankittuihin iskureihin eli de-
fibrillaattoreihin.  

 
Jatkohaussa on käsittelyssä seuraavat kylien kehittämisrahahakemukset: 
 

 Evijärvi-seura, Laavun pohjatyöt, hanke 990 €, (tuki korkeintaan 100 %), haet-
tu tuki 990 €   

 Evijärven kuvataideyhdistys, Katupiirustuskilpailun järjestäminen (toteutunut), 
hanke 500 €, (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 500 € 

 Evijärven kuvataideyhdistys, Piirustuskurssin järjestäminen Evijärvi-viikolla 
2019 (toteutunut), hanke 1300 €, (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1 000 €   

 Jokikylän kylätalo ry, Ilmalämpöpumpun hankinta rikkoutuneen tilalle, hanke 1 
600 €, (tuki korkeintaan 100 %), haettu tuki 1000 €  

 
Yhteensä haettu tuki 3.490 €. Ehdotuksena on, että näille kehittämisrahan hakijoille 
myönnetään kehittämisrahaa haetun summan mukaisesti ja varataan kehittämismis-
rahaa kylien hankkimiin tai hankittaviin defibrillaattoreihin 700 e/kylä. 
 
Pykälän oheismateriaalina on yhteenveto hakemuksista. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kylien kehittämisrahaa 
seuraavasti: 
 

 Evijärvi-seura, Laavun pohjatyöt, 990 €   

 Evijärven kuvataideyhdistys, Katupiirustuskilpailun järjestäminen (toteutunut), 
500 € 

 Evijärven kuvataideyhdistys, Piirustuskurssin järjestäminen Evijärvi-viikolla 
2019 (toteutunut), 1 000 €  

 Jokikylän kylätalo ry, Ilmalämpöpumpun hankinta rikkoutuneen tilalle, 1 000 €
  

 
Lisäksi varataan kylien kehittämisrahasta avustusta kylien hankkimiin tai hankittaviin 
defibrillaattoreihin 700 e/kylä. 
 
Merkitään: Tuomo Saari poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Khall § 175 
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Evijärven hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi kuntastrategian toimenpideohjelmassa 
on tavoitteen ”Markkinointi ja viestintä: tunnettuuden/imagon kehittäminen” mukaises-
ti markkinoinnilla ja viestinnällä luodaan elinvoimaa sekä Evijärven tunnettuutta ja 
imagoa edelleen ”Itseään suurempi kunta”-sloganin ja ilmeen ja tarinan mukaisesti. 
Tämän tavoitteen alla yhtenä toimenpiteenä on paluumuuttokampanja Evijärveltä läh-
teneille. Toimenpide on aikataulutettu vuodelle 2019.  
 
Tuore 30.9.2019 julkaistu tilastokeskuksen väestöennuste näyttää synkältä. Ennus-
teen mukaan Evijärven asukasluku vähenee merkittävästi tulevina vuosina. Lähikun-
nissa ja lähialueella ennuste on samansuuntainen. Paluumuuttokampanja on yksi 
keino vastata asukasluvun laskuun. Kampanjalla toteutetaan kuntaviestintää ja –
markkinointia sekä houkutellaan samalla paluumuuttajia Evijärvelle.  
 
Routa // Sanoma Media Finland on tehnyt kunnalle tarjouksen paluumuuttokampan-
jan toteutuksesta  ja esitteli kampanjaa kunnan johtoryhmälle 3.10.2019. Tarjous si-
sältää kampanjaa tukevan www-sivun sekä monikanavaista mainontaa www-sivuilla 
ja facebookissa sekä hakusanamainontaa googlessa.  
 
Esitetyn kampanjan kesto on 6 kuukautta. Halutessa kampanjaa voi jatkaa. Kampan-
jasivustoksi on suunniteltu ”www.takaisinevijarvelle.fi” tuodaan esille esimerkiksi tek-
stein ja kuvin perustietoa kunnasta, palveluista, kouluista, työpaikoista, asunnoista, 
viihtyisästä asuin- ja elinympäristöstä.  
 
Kampanjan toteutukseen liittyen toteutetaan paluumuuttajille kohdennettu kirjekam-
panja valitulle kohdejoukolle. Kampanjan kokonaiskustannus on 5.007,50 euroa (alv 
0 %). Paluumuuttokampanja toteutetaan kuntastrategian toteuttamiseen varatuista 
määrärahoista. 
 
Tarjous kampanjasta on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärvellä toteutetaan tarjouksen mukainen paluumuut-
tokampanja. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään: Sanna Syrjälä poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17.24. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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176 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2019 – 31.8.2019 

Khall § 176 
7.10.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 
31.8.2019. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 31.8.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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177 § MAATILOJEN RAHAVIRRAT EVIJÄRVELLÄ 2018 

Khall § 177 
7.10.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Maatalous on merkittävä toimiala Evijärvellä ja tuo toimeentuloa monelle kuntalaisel-
le. Evijärven maatilojen tulot olivat vuonna 2018 yhteensä 14,90 miljoonaa euroa 
(brutto, ei sis. alv). Maatalouden myyntitulojen osuus tästä on 5,47 miljoonaa euroa, 
maatalouden tulotuet (maaseutuhallinnon ohjaamat tuet) 4,50 miljoonaa euroa, met-
sätulot (maanviljelijöiden osalta) 1,04 miljoonaa euroa ja sivuansiot / liitännäiselinkei-
not 3,88 miljoonaa euroa.  
 
Tilojen lukumäärä Evijärvellä on 123 kpl (vuonna 2017 129 kpl), joista maitotiloja on 
33. Evijärvi on maatalouden kokonaistuloilla mitattuna Suomen 158. suurin kunta ja 
maatalouden myyntituloilla mitattuna 130. suurin.  

 
Maatilojen kokonaistulojen osalta laskua on vuonna 2018 ollut edellisvuoteen verrat-
tuna 4 %. Samoin myyntitulot laskivat vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna 4 %. 
Evijärven osuus maatilojen kokonaistuloista Etelä-Pohjanmaalla on 2 %. Etelä-
Pohjanmaan osuus koko maan maatilojen kokonaistuloista on 12 %  

 
Oheismateriaalina maatilojen rahavirrat 2018. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2018 maatilojen koko-
naiskehityksen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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178 § OHJAUSRYHMÄ JÄSENEN NIMEÄMINEN/KRAATTERIJÄRVEN ALUEEN GEO-
KÄTKÖREITIT - HYVINVOINTIA JA ELINVOIMAA HANKE  

Khall § 178  
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

Evijärven kunta on kunnanhallituksessa 11.2.2019 (§ 28) sitoutunut osallistumaan 
alueelliseen Kraatterijärven alueen geokätköreitit - hyvinvointia ja elinvoimaa hank-
keeseen. Hankealueena on Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli sekä Soini. Lappa-
järven kunta hallinnoi hanketta.  
 
Evijärven kunta on sitoutunut hankkeen kuntarahoitukseen korkeintaan 1.730 eurolla. 
Viimeisimmän tiedon mukaan kunnille ei tulisi hankkeeseen maksuosuutta, vaan 
hanke rahoitetaan kokonaan Aisaparin maksettavista kuntarahoitusosuuksista, jolloin 
kunnille ei tulisi erillistä maksuosuutta hankkeesta. Samassa kunnanhallituksen ko-
kouksessa 11.2.2019 kunnaninsinööri valtuutettiin päättämään luvan myöntämisestä 
Evijärven kunnan alueelle rakennettavista geokätköistä. 
 
Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää luontoliikkumisen mahdollisuuksia ja 
monimuotoisuutta geokätköilytoiminnan avulla hankealueella. Hankkeella lisätään 
myös kraatterijärven alueen tunnettavuutta yhteistyössä, kehitetään alueen matkailua 
sekä lisätään kuntien välistä yhteistyötä. Hanke mahdollistaa luontoliikuntamatkailuun 
lisääntymiseen alueella. 
 
Hankkeella alueelle toteutetaan geokätköjä sekä geokätköreitistöjä, kehitetään geo-
kätköily luontoliikkumista sekä järjestetään geokätköilyn kansainvälinen Mega-
tapahtuma. Hankkeeseen liittyen toteutetaan Evijärvelle useita geokätköjä harrasta-
jien kierrettäväksi. Hanke huipentuu 6.6.2020 järjestettävään kansainväliseen geo-
kätköilyn megatapahtuman pääjuhlaan keskuksenaan Kivitippu. Tapahtumaan odote-
taan merkittävää määrää harrastajia alueelle.  Hankkeessa rakennetaan alueelle py-
syvä geokätköverkosto. Tapahtuma sekä syntyvät geokätköreitistöt ovat merkittävä 
mahdollisuus alueen elinkeinoelämälle ja matkailupalveluita tarjoaville yrityksille. 
 
Nyt hanke on käynnistynyt ja Evijärven kuntaa on pyydetty nimeämään edustaja 
hankkeen ohjausryhmään. Muissa kunnissa ohjausryhmään nimetyt ovat pitkälti lii-
kunta- ja vapaa-aikapuolen edustajia. Evijärveltä ohjausryhmään on suunniteltu lii-
kunnan- ja vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että liikunnan ja vapaa-ajan oh-
jaaja Mika Koskela nimetään ohjausryhmään Evijärven kunnan edustajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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179 § ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2020 

Khall § 179 
7.10.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2020 äitienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2020 enimmäiskiintiö Län-
si- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 
viimeistään 1.11.2019. 
 
Kunnan verkkosivulla on julkaistu kuulutus äitienpäivän kunniamerkkien hakemisesta. 
 
Hallitukselle toimitetaan ohessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje asi-
asta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisetsi. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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180 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN PAHKAKANGAS JARMO JA KUMPPANIT AY:LLE 

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvit-
taviin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 
Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Khall § 180 
7.10.2019 Valmistelija Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Tilanne on muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Edellisen kokouksen 
jälkeen määräalasta tarjouksen tehnyt toinen taho on ilmoittanut peruvansa tarjouk-
sen puhelimitse 24.9.2019 ja kirjallisesti 25.9.2019, joten määräalan yleiseen myyn-
tiin laitolle ei ole edellisessä kokouksessa esille tullutta perustetta. Näin ollen on pe-
rusteltua myydä määräala alkuperäisen tarjouksen ja ehdotuksen mukaisesti Jarmo 
Pahkakangas ja Kumppanit Oy:lle. 
 
Asiasta käytiin keskustelua puheenjohtajapalaverissa 24.9.2019. 
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Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:  
1. Peruu päätöksen § 165 (9.9.2019) määräalan yleiseen myyntiin laitosta tarjouskil-
pailun perusteella,  
2. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:lle 
myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 
kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 € liitteenä olevan kauppakir-
jan mukaisesti. 
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti Jorma Tolosen ja Jari Anttikos-
ken kannattamana, että kunnanhallitus pysyy edellisessä kokouksessa tekemässään 
päätöksessä ja määräala laitetaan yleiseen myyntiin ja myydään yritystoimintaan tar-
jousten perusteella. Pohjahintana käytetään valtuuston määrittämää pohjahintaa. Il-
moitus myynnistä laitetaan 16.10 ilmestyvään Järviseudun sanomiin. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Marja-Leena Kul-
talahden ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 

 
Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus voitti äänin 2 (JAA) - 
4(EI) - 1(TYHJÄ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus on tullut kun-
nanhallituksen päätökseksi äänin 2 – 4 – (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin 
ja se myydään tarjouskilpailun perusteella ehdotuksen mukaisesti.   

 
Merkitään: Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liit-
teenä) 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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181 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS-
SUUNNITELMASTA 

 
Khall § 181 
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuusto on 19.9.2019 § 116 hy-
väksynyt terveydenhuollonjärjestämissuunnitelman.  
 
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymän on arvioitava suunni-
telman toteutumista vuosittain ja tehtävä siihen tarvittavat muutokset. 
 
Järjestämissuunnitelmaa valmistellut perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin yh-
teinen työryhmä on valmistellut muutoksia järjestämissuunnitelmaan kolmen teeman 
osalta: päivystys, kiirevastaanotto ja päivystysapu 116 117 (puhelinpalvelut ja sen tu-
kena nettisivut ja chat-palvelu), ikäihmisten kehittyvät palvelut ja perusterveydenhuol-
lon brändäys. Päivitys on luonteeltaan aiemmin käsitellyn suunnitelman täydennys 
eikä varsinaisesti muuta sen sisältöä. 

 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 
19.8.2019 § 116 käsitellyt asiaa ja pyytää kuntia kannattamaan suunnitelman hyväk-
symistä sairaanhoitopiirissä. Kunnilta on pyydetty lausuntoa terveydenhuollon järjes-
tämissuunnitelman päivityksestä 11.10.2019 mennessä. 
 
Evijärven kunnan hallintosäännön 18 §:n kohdan 1 mukaan, kunnanhallitus antaa 
kuntaa koskevat lausunnot, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin muulle toimie-
limelle. 
 
Oheismateriaalina: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2019–2021. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta päättää kannattaa päivitetyn Etelä-
Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2019 – 2021 hyväksymistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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182 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1.1.2020 ALKAEN 

 
Khall § 182 
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
  

Seinäjoen kaupunginhallitus on 2.9.2019 § 279 käsitellyt ehdotuksen Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 
1.1.2020 alkaen ja osaltaan hyväksynyt ehdotuksen sekä päättänyt pyytää siitä muil-
ta jäsenkunnilta lausunnot syyskuun 2019 loppuun mennessä. 

 
Kuntajohtajafoorumeissa (17.5.2019 ja 14.8.2019) sekä kuntajohdon tapaamisissa 
(22.5.2019 ja 19.8.2019) on keskusteltu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2020 lukien. Luonnos on valmisteltu 
Seinäjoen kaupungin toimesta.  
 
Kuntajohdon tapaamisessa 19.8.2019 on käyty läpi perussopimuksen muuttamista. 
Muutoksen keskeisenä tavoitteena on parantaa omistajaohjausta sekä ajantasaistaa 
sopimusta. Lähtökohta sairaanhoitopiirin perussopimuksen uudistamiselle on hyvä. 
Omistajaohjaus on tärkeää, eikä se ole kaikilta osin toiminut. Sitä on syytä kehittää, 
niin että omistajakuntien viesti kuuluu paremmin sairaanhoitopiirin suuntaan ja vaikut-
taa myös käytännön toimintaan. Kaikilta osin perussopimukseen ehdotetut muutokset 
eivät kuitenkaan ole sellaisinaan hyväksyttämissä.  
 
Keskeisimmät muutokset liittyvät jäsenkuntien omistajaohjauksen parantamiseen so-
pimusohjauksen (15 §) ja jäsenkuntien kuntajohtajista (enintään 7) koostuvan työva-
liokunnan kautta sekä päätösvaltaan. Näiden lisäksi perussopimusluonnokseen sisäl-
tyy useita tarkistuksia nykyiseen perussopimukseen. 

 
Omistajaohjauksen parantamiseen liittyen perussopimusehdotukseen on kirjattu 
määräykset sopimusohjauksesta, jäsenkuntien ja kuntayhtymän johdon välisestä 
neuvottelumenettelystä sekä jäsenkuntien kuntajohtajista koostuvasta työvaliokun-
nasta. Työvaliokunnassa on tärkeää huomioida alueellinen kattavuus sekä maakun-
nan pienten kuntien edustus.  
 
Päätösvaltaan liittyvä muutos kohdistuu oleellisesti ns. äänileikkuriin. Seinäjoen eh-
dotuksessa äänileikkuri nousisi nykyisestä 20 prosentissa muotoon ”äänimäärä ei voi 
kuitenkaan olla 50 % tai sen yli”. Muutos on erittäin suuri aiempaan sopimukseen ver-
rattuna. 

 
Palvelusopimukset kuntien kanssa tehtäisiin ensimmäisen kerran toukokuun 2020 
loppuun mennessä koskien vuotta 2021. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 
laadittaisiin palvelusopimuksiin perustuvana ja palvelusopimuksiin perustuva laskutus 
voi alkaa vuonna 2021.  
 
Perussopimukseen erikseen kirjatutut asukaslukupohjaiset maksut vastaavat tämän-
hetkistä tilannetta. Perussopimus ei myöskään muuta niitä perusteita, joiden mukaan 
kuntien välinen kustannusjako tällä hetkellä määräytyy.  

 
Samaan aikaan Seinäjoen kaupungin esittämän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pe-
russopimuksen muuttamisen kanssa on meneillään keskustelu vapaaehtoisen SOTE-
kuntayhtymän muodostamisesta Etelä-Pohjanmaalle. 



EVIJÄRVEN KUNTA 7.10.2019 276 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Evijärven kunnan hallintosäännön 18 §:n kohdan 1 mukaan, kunnanhallitus antaa 
kuntaa koskevat lausunnot, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin muulle toimie-
limelle. 

 
Oheismateriaalina Seinäjoen kaupunginhallituksen asiaa koskeva käsittelypykälä 
lausunnoille kuntiin sekä nykyinen ja uusi ehdotettu perussopimus. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  

 
Evijärven kunta toteaa lausuntonaan, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusso-
pimuksen muuttamista on valmisteltu Seinäjoen toimesta tähtäimenä saada sopimus 
voimaan jo 1.1.2020. Kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ja perussopimuksessa on 
tärkeää huomioida riittävästi kaikkien maakunnan kuntien näkemys jo valmisteluvai-
heessa.  
 
Evijärven kunta näkee erittäin tärkeänä kustannustehokkaan ja laadukkaan erikoisai-
raanhoidon järjestämisen Etelä-Pohjanmaalla. Kuntien talous ei kestä jatkuvaa 
SOTE-kustannusten nousua. Toiminnan kustannustehokkuuden ja laadukkuuden 
varmistamiseksi on huomioitava riittävä jäsenkuntien toteuttama omistajaohjaus.  
 
Omistajaohjauksen toteuttamiseksi on Etelä-Pohjanmaalla syytä käydä keskustelua 
toteutetaanko se perussopimuksen uudistamisella vai jollain muulla toimintamallilla. 
Perussopimuksen uudistaminen on jatkossa toteutettava enemmän kuntien yhteis-
työssä kuin Seinäjokivetoisesti.   
 
Luonnokseen liittyen Evijärven kunta korostaa, että  
 

1. kunta ei hyväksy luonnoksessa esitettyä merkittävää muutosta äänileikkuriin, 
jonka tulee olla korkeintaan 25 % (2 luku 7 §),  

2. kullekin valtuuston jäsenelle tulee valita myös jatkossa henkilökohtainen vara-
jäsen nykyisen perussopimuksen mukaisesti. (2 luku 8 §) 

3. omistajaohjauksen varmistamista on tärkeää. Mikäli perussopimukseen sisäl-
lytetään kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta, tulee siinä huomioida alu-
eellinen kattavuus sekä maakunnan pienten kuntien edustus. Työvaliokunnan 
jäsenyyden tulee olla kiertävä esim. kahden vuoden mittainen. Kullakin jäse-
nellä tulee olla henkilökohtainen varajäsen. (5 luku 23 §) 

4. kunta ei hyväksy ehdotettua muutosta tiilinpäätös-kohtaan, vaan edellyttää, 
nykyisen perussopimuksen 21 § säilytetään sellaisenaan. Tehty muutosehdo-
tus muuttaa merkittävästi nykyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä jae-
taan jäsenkunnille tilikauden palvelumaksujen suhteessa. (6 luku 26 §) 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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183 § KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN VAPAAEHTOISEN SOTE KUNTAYHTY-
MÄN VALMISTELUUN OSALLISTUMISESTA 
 
Khall § 183 
7.10.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous on kokouksessaan 19.8.2019 § 9 hyväksynyt 
päätösehdotuksen: ”Kuntien kokous päätti, että kunnilta pyydetään kannanotto siihen, 
ovatko ne valmiita jatkamaan SOTE-kuntayhtymän valmistelua aikaisemmin esitetyn 
aikataulun mukaisesti.”  
 
Kunnilta pyydettävän kannanoton tarkoituksena on varmistaa vapaaehtoisen kun-
tayhtymän valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnat kattavalla alueella 
siten, että vuoden 2020 alussa kunnille voidaan esittää lopullinen kannanottopyyntö 
sitoutumisesta vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän aloittamiseen vuoden 2021 alus-
ta. 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisesta huolimatta ei tarve sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelurakenteen uudistamiseen ole kadonnut. Aiemman maakunnallisen 
EPSOTE-valmistelun aikana todetut perusteet (mm. palvelujen vaikuttavuuden ja 
kustannustehokkuuden haaste, palvelutarpeiden muutokset ja alueellinen vaihtelu, 
kuntien talouden kehitys, väestön määrällinen ja demografinen kehitys sekä työvoi-
man saatavuus) ovat edelleen ajankohtaisia haasteita. Lisäksi kuntaa suurempi toimi-
ja mahdollistaisi paremmin mm. toimintakäytäntöjen ja -prosessien yhtenäistämisen, 
ICT-järjestelmien kehittämisen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja tiedolla joh-
tamisen kehittämisen. 
 
Vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän tarkoituksena on muodostaa vaikuttava ja kus-
tannustehokas toimija Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. Vapaa-
ehtoisen SOTE-kuntayhtymän palvelut muodostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon pe-
ruspalveluista sekä erikoissairaanhoidon palveluista. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon 
Etelä-Pohjanmaan alueen palvelurakenteen sijoittuminen vapaaehtoiseen SOTE-
kuntayhtymään selvitetään erikseen. Vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelun osa-
na arvioidaan, onko kuntien kannalta perustellumpaa muodostaa uusi kuntayhtymä 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pohjalle muuttamalla sen perus-
sopimus vastaamaan uutta toimialaa ja toimintatapaa vai perustamalla kokonaan uusi 
kuntayhtymä.  
 
Alustavan aikataulun mukaan kuntien lopulliset sitoutumiset maakunnalliseen SOTE-
kuntayhtymään tulee tehdä tammikuun 2020 loppuun mennessä. Aikataulu on erittäin 
tiukka. Selvittelyssä on paljon asioita ja tulee erittäin kiire, että kaikki tarpeelliset yksi-
tyiskohdat ovat selvillä ennen tammikuun lopun päätöksentekoa. Ennen päätöksen-
tekoa tulee olla perustellusti esillä mihin maakunnallinen SOTE kuntayhtymän kus-
tannustehokkuus perustuu suhteessa nykyisiin toiminteisiin. Muita selvitettäviä yksi-
tyiskohtia ovat mm. perussopimusluonnos, liiketoiminta- ja henkilöstösuunnitelma, 
johtamis- ja päätöksentekorakenteet, kiinteistöjen kohtelu uudessa kuntayhtymässä 
sekä henkilöstöön liittyvät moninaiset asiat. 
 
Maakunnan kuntien yhteinen tavoite ja tahtotila muodostaisivat hyvän pohjan yhtei-
sen vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän valmistelulle ja sen syntymiselle. Maakun-
nassa on käytössä erilaisia toimintamalleja ja –rakenteita SOTEn järjestämiseen, se 
tekee toimijajoukosta nykyisellään varsin hajanaisen. Evijärven kunnan on hyvä olla 



EVIJÄRVEN KUNTA 7.10.2019 278 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

mukana maakunnallisessa valmistelussa. Lopulliset päätöksen SOTE-
kuntayhtymässä mukanaolosta tehdään kun valmistelu etenee. 
 
Vapaaehtoinen SOTE-kuntayhtymä aloittaisi toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti 
vuoden 2021 alusta. Tavoiteaikataulussa huomioidaan kansallisen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon rakenneuudistuksen eteneminen ja vaikutus vapaaehtoisen SOTE-
kuntayhtymän sisältöön ja aloittamisen tavoiteaikatauluun. Vapaaehtoinen SOTE-
kuntayhtymä vastaa kokonaisintegraation (horisontaalinen ja vertikaalinen) näkökul-
masta kansallisesti Antti Rinteen hallitusohjelman linjauksia. Aiemmassa maakunnan 
SOTE-valmistelussa tehdyt NHG:n ja Perlaconin selvitykset tukevat myös uuden toi-
mijan pohjaksi SOTE-kuntayhtymämallia. 
 
Aikaisempien selvitysten perusteella maakunnallisen SOTE-toimijan on mahdollista 
saavuttaa parempi kustannuskehityksen hallinta ja hillitä kustannusten kasvua. Kus-
tannustehokkuuden saavuttamisessa keskeisiä keinoja ovat palvelurakenteen, palve-
lupolkujen ja -prosessien kehittäminen, vaikuttavien työkäytäntöjen yhdenmukaista-
minen ja osaamisen vahvistaminen, palveluverkon optimointi sekä tiedolla johtamisen 
toteuttaminen (yhtenäiset tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmät). 
 
Vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän rahoituksen perusta muodostuu kunnilta perittä-
viin palvelujen käyttöön ja/tai asukaslukuun perustuviin maksuihin, asiakasmaksuihin, 
mahdollisiin valtionosuuksiin ja muihin tuloihin. 

 
EPSOTEn projektijohtaja Harri Jokiranta esitteli asiaa Evijärvellä iltakoulussa 
23.9.2019. 
 
Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan kunnilta lau-
suntoa 7.10.2019 mennessä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan kuntien 
sote-kokoukselle seuraavan lausunnon:  
 
Evijärven kunta on mukana maakunnallisen vapaaehtoisen SOTE-kuntayhtymän 
valmistelussa.  
 
Ennen lopullista päätöksentekoa vapaaehtoisessa maakunnallisessa SOTE-
kuntayhtymässä mukanaolosta tarvitaan pykälätekstin mukaisesti paljon lisätietoa ai-
heeseen liittyen päätöksenteon tueksi.   

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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184 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 184 
7.10.2019 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: 
 Tekninen lautakunta 5/2019, 17.9.2019 

 Sivistyslautakunta 7/2019, 25.9.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 42 Evijärven elinkeinojen kehittämispolut-hanke/ostopalvelut 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 129 Asuntohakemus 
 130 Asuntohakemus 
 131 Asuntohakemus 
 133 Asuntohakemus 
 134 Asuntohakemus 
 137 Asuntohakemus 
 138 Asuntohakemus 
 139 Ella Oksan työsuhteen jatko 
 141 Asuntohakemus 
142 Päiväkoti Tuulentuvan urakkatarjouskilpailuun valittavien tarjoajien vahvistami-
nen kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 509 Samuli Murtomäen palkkaaminen määräaikaiseksi koulunkäynnin ohjaajaksi 
 510 Korvaus tehdystä työstä 
 511 Anu Pihlajan ottaminen keskikoulun ja lukion tuntiopettajaksi 
 516 Elisa Paanasen siirto keskikoulun koulunkäynninohjaajaksi 
 521 Lukion opiskelijoiden Oulun matkan kilpailutus 
 522 Paula Kultalahden palkan tarkistaminen 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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185 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 185 
7.10.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 19.9., 24.9. ja 3.10 
3. Valtuustoaloite, Osallistuvan budjetoinnin aloittamisesta ja kehittämisestä, 

30.9.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 8/2019 liittei-

neen, 11.9.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista 9/2019 liittei-

neen, 1.10.2019 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tammi-elokuun toteuma 
7. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 7/2019, 26.8.2019 
8. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 8/2019, 23.9.2019 
9. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 5/2019, 21.8.2019 
10. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja 3/2019, 

3.9.2019 
11. EPSHP, hallitus, esityslista, 7.10.2019 
12. EPSHP, jäsenkuntalaskutus 8/2019 
13. Lappajärven kunta, kunnanhallitus, ote pöytäkirjasta § 185, 30.9.2019 
14. Eskoo, kuntayhtymävaltuusto, esityslista, 2/2019,20.9.2019 
15. OKM, kirje, Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje hallinnonalalle digitaalisten 

palveluiden tarjoamisesta annetun lain voimaantulosta ja saavutettavuu-
desta, OKM/2/500/2019 

16. VM, päätös, Vuotta 2021 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimitta-
minen, VM/1593/00.01.01.00/2019 

17. Kansaneläkelaitos, päätös, Työnantajan järjestämän työterveyshuollon 
kustannusten korvaamisesta tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018, 10.9.2019 

18. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Dnro V/18038/2019, 12.9.2019 

19. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Dnro V/39473/2019, 19.9.2019 

20. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Dnro V/34101/2019, 24.9.2019 

21. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva 
luvan muuttaminen, Dnro V/40747/2019, 2.10.2019 

22. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai-
kan lopettaminen, Dnro V/40748/2019, 2.10.2019 

23. Kuntatyönantajat, yleiskirje, Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo, 11/2019 
24. Kuntaliitto, yleiskirje, Kyberhyökkaykseen liittyvistä uhkakuvista tiedotta-

minen, 9/2019, 26.9.2019 
25. AVI, alustava kutsu, Terveet tilat 2028 –tilaisuudet, LSSAVI/4/05.01.2019, 

6.9.2019 
26. Verohallinto, tiedote, Veronsaajille verovuodelta 2019 tilitettävät henkilö-

asiakkaiden tuloverot, 9.9.2019 
27. SeAMK, Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata –hanke, Alustava sitoumus han-

keyhteistyöstä 
28. Elintarvikekehityksen professuuri, tukiryhmän muistio, yhteenveto ja välir-

portti, 30.9.2019 
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29. Evijärven kunnan vastaus selvitykseen kuntien sote-tuottajaroolista 
30. Työllisyyskatsaus 
31. Salkunhoitoraportit: Aktia ja Taaleri 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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186 § MUUT ASIAT 

Khall § 186 
7.10.2019 

1. Seuraava kunnanhallitus 4.11.2019, seuraava valtuusto 11.11.2019 
2. Kunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden ja yrittäjien yhteinen pikkujoulu 

23.11.2019 klo 18 
3. Sillankorvan toiminta ja kehittäminen -vuosikeskustelu 7.10.2019 
4. Talousarvion valmistelun tilanne (Kaksineuvoisen kuntaneuvottelu 8.10.2019) 
5. Kunnan ja yrittäjien yhteishankkeen tilanne (Elinkeinojen kehittämispolut) 
6. Yksityisten tiekuntien avustusperusteiden / -sääntöjen päivittäminen 
7. Kuntoilukeskushankkeen tilanne 
8. Haapajärvenkyläntien risteysalue 
9. Kantateiden kiertoliittymä 
10. Eskarirakentamisen tilanne 
11. Hyötykäyttöasema 
12. Kuntaportit 
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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 170 – 173, 176, 177, 179, 180, 184 - 186 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 174, 175, 178, 181, 182 ja 183 
 
 

 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 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 174, 175, 178, 181, 182 ja 183 
 
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, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
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 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 / 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-
numero, 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) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


