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187 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall § 187
4.11.2019
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

188 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 188
4.11.2019 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Kokoukseen on pöydälle tuotu asia: Edustajan nimeäminen Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen. Puheenjohtaja ehdotti,
että asia käsitellään §:nä 203.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Edustajan nimeäminen Keski-Pohjanmaan
konservatorion kannatusyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen käsitellään §:nä 203.

189 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Khall § 189
4.11.2019
Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Niemi ja Marja-Leena Kultalahti.
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190 § ERON MYÖNTÄMINEN JYRKI JÄRVISELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Khall § 190
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut kunnan valtuutettuna, sivistyslautakunnan puheenjohtajana, valtuuston vaalilautakunnan varajäsenenä, Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajana sekä Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksen varaedustajana.
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:
1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jyrki Järviselle eron valtuustosta ja
valtuuston valitsemista kunnan luottamustehtävistä,
2. myöntää Jyrki Järviselle eron Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksen varaedustajan tehtävästä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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191 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN ERONNEEN TILALLE
Khall § 191
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa kunnanvaltuutettuna.
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan luopuneen valtuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu varavaltuutettu Erkki Latukan valtuutetuksi Jyrki
Järvisen sijaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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192 § JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN ERONNEEN TILALLE
SEKÄ SIVISTYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Khall § 192
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa sivistyslautakunnan puheenjohtajana.
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Hallintosäännön 6 §:n 2 momentin mukaan lautakuntien toimikausi on valtuuston toimikausi.
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Hallintosäännön 8 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakunnan jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelleen sivistyslautakuntaan
1. jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset sekä
2. valitsee jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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193 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN
ERONNEEN TILALLE
Khall § 193
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa valtuuston vaalilautakunnassa varajäsenenä.
Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen valtuuston vaalilautakunnan varajäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon tasa-arvolain säädökset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

4.11.2019

294

194 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN ERONNEEN TILALLE JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Khall § 194
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa Järviseudun koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuuston edustajana.
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen jäsenen Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon eronneen tilalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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195 § JÄSENEN VALITSEMINEN JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYKSEN VARAEDUSTAJAKSI ERONNEEN TILALLE
Khall § 195
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Jyrki Järvinen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta
muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistyksen varaedustajana.
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27 mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat
osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana tai jäsenenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Järvilakeuden kansalaisopiston
kannatusyhdistyksen varaedustajan eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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196 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN
VUODELLE 2020
Khall § 196
4.11.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 2020 ilmoitetaan sähköisesti 18.11.2019 mennessä.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella
vuodelle 2020 kiinteistöveroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 2019:
-

Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00
%
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä
2,00–6,00 %

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2019 talousarvio on 169 310 euroa alijäämäinen.
Elokuun lopun tilanteessa vuosi on toteutunut 200 000 euroa talousarviota huonommin. Verotuloja on kertynyt noin 260 000 euroa arvioitua vähemmän. Tämä trendi on
valtakunnallinen ja johtuu pitkälti verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisteriongelmista.
Elokuun lopun tilanteesta tehdyn arvion mukaan tilinpäätöksestä muodostuu jonkin
verran talousarviota enemmän alijäämäinen, noin -250–500 t€ loppuvuoden toteumasta riippuen.
Kunnanhallituksen hyväksymässä tulevan vuoden talousarvion valmisteluohjeissa talousarvion laadintatavoitteiksi on asetettu:



Tavoitteena on että talous on tasapainoinen koko suunnitelmakauden ja
vuosina 2020–2022 saavutetaan ylijäämäinen tulos.
Toimintamenojen kasvu pois lukien henkilöstömenot on korkeintaan 0,5 %.
Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 1,5 % sekä huomioidaan kiky-sopimuksen vaikutus ja eläkemaksut.
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Elokuun lopun tilanteessa näkymä vuodesta 2020 oli positiivinen ja asetetut laadintatavoitteet vaikuttivat realistisilta. Laadintatavoitteiden asettamisen jälkeen ylijäämäisen talousarvion valmistelu on vaikeutunut huomattavasti. Tiedossa olevat ennusteet
vuoden 2020 tuloista ovat pienentyneet ja menot kasvaneet merkittävästi. Valtionosuusennuste on pienentynyt elokuusta lokakuuhun 0,5 M€ ja verotuloennuste samana aikana on pienentynyt 0,2 M€. Laadintatavoitteiden asettamisen jälkeen ovat
valtionosuus- ja verotuloennuste tippuneet yhteensä reilut 700 t€. Tämä johtuu mm.
päivittyneistä väestötiedoista ja uudesta väestöennusteesta, tälle vuodelle ensi vuoden valtionosuuksista tehdystä verotulokompensaatio-siirrosta ja sairastavuuskertoimen päivityksestä. SOTE-kulujen osalta menojen nousu vuodelle 2020 on elokuussa
arvioitua merkittävästi suurempi. SOTE-kulut ovat kasvamassa 1 M€ tämän vuoden
talousarvioon verrattuna.
Vuoden 2020 taloussuunnitelmassa vuosikate on + 600 900 € ja tilikauden tulos on +
1 200 €.
Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2020 kuluvaa vuotta enemmän. Kuntaliiton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät edelleen hieman tämän
vuoden toteumaa suotuisammalta. Tuorein lokakuun verotuloennuste arvioi Evijärvelle kertyvän vuonna 2020 nykyisillä prosenteilla verotuloja 8,199 M€. Kuluvan vuoden
arvioitu verokertymä on 8,030 M€ eli verotulot kasvavat vajaat 200 t€ (+2,1 %). Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2020 kirjattu verotuloja 8,501 M€. Suunnitelmassa verotuloja on noin 300 t€ ennustetta enemmän.
Viimeisin lokakuun Kuntaliiton valtionosuusennuste 2020 arvioi Evijärven valtionosuuksiksi 8,996 M€. Taloussuunnitelmaan valtionosuuksia on arvioitu 8,66 M€. Valtionosuuksia kertyy ennusteen mukaan reilut 300 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 yhteensä 17,161 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä
17,511 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 350 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.
Sijoitustoiminnan tuottoja näyttää kunnan sijoituksista kertyvän vuonna 2019 budjetoitua enemmän. Sijoitustoiminnan tuottoja on budjetoitu kuluvan vuoden talousarvioon
noin 274 500 € ja vuoden 2020 taloussuunnitelmaan 309 400 €. Vuoden 2020 sijoitustoiminnan tuotot ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioituna noin 350 t€.
Taloussuunnitelmaan kirjatut tulot ylittyvät mutta eivät kata menojen nousupainetta.
Käyttötalouden menoissa on ja erityisesti SOTE-kuluissa on iso nousupaine vuodelle
2020. Menojen kasvu ylittää tulojen kasvun. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu
palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa arviolta 1,5 % nousu henkilöstökuluihin.
Tämän hetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta pahasti alijäämäinen noin 1,15 M€. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi vuonna valmistuvien investointien mukaiseksi. Tämän hetken tietojen ja valmistelunäkymien mukaan ylijäämäisen talousarvion laatiminen muuttuneessa taloustilanteessa ei ole realistista.
Talousarvion tasapainottamiseksi kunnan taloutta täytyy sopeuttaa: tuloja täytyy lisätä ja menoja karsia. Vastuullisessa kuntataloudessa täytyy tehdä myös ikäviä päätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Tulopuolella on ehdotuksena korottaa veroja. Talousarviota tasapainotetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähelle 0_________________________________________________________________________________________________________
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tulosta mutta tämän hetken näkymä on, että tasapainotettunakin talousarvio jää jonkin verran 0-tuloksesta.
Kunnallisveroissa yksi veroprosentti korotus lisää kunnan maksuunpantavia veroja
noin 360.000 euroa, ¾ veroprosentin korotus noin 270.000 euroa, ½ veroprosentin
korotus noin 180.000 euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 90.000 euroa.
Jos kiinteistöveroissa yleistä kiinteistöveroprosenttia, vakituisten asuinrakennusten
sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia nostetaan kaikkia 0,05 % on
sen vaikutus kokonaisuutena noin 46 t€.
Kunnallisveroja on Evijärvellä nostettu vuonna 2007 0,5 %-yksikköä 20,0 prosenttiin,
vuonna 2010 1 %-yksikön 21,0 prosenttiin ja vuonna 2014 0,5 %-yksikköä 21,5 prosenttiin. Nykyinen kunnallisveroprosentti on ollut käytössä vuodet 2014–2019.
Ehdotuksen mukaan vuodeksi 2020 kunnallisveroja nostetaan 0,5 %-yksikköä. Kiinteistöverot pidetään ehdotuksen mukaan nykyisellään. Talousarvion jatkovalmistelussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset, että menojen karsiminen niin, että saadaan
aikaan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2020.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrittelee vuoden 2020 veroprosentit seuraavasti:
1.
2.
-

Kunnallisveroprosentti
Kiinteistöveroprosentit
yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituinen asuinrakennus
muu asuinrakennus
voimalaitokset
yleishyödylliset yhteisöt

22,00 %.
1,00 %
0,65 %
1,15 %
3,10 %
0,00 %

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202,
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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197 § TALOUSARVION 2020 INVESTOINTIOSA
Tekla § 56
29.10.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle
2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022. Investointiohjelmasta on keskusteltu valtuuston iltakoulussa 22.10.2019.
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto.
Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana.
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan
vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei
oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2020 ja suunnitelma vuosille 2021 ja 2022 käsittelyyn.
Jarkko Pahkakangas ehdotti, että investointiohjelmaan lisätään hyötykäyttöaseman
maapohjan hankintaan 50 000 € vuodelle 2020. Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös: Tekninen lautakunta päätti esittää pohjaehdotuksen mukaisen investointiohjelman kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 197
4.11.2019 Valmistelijat: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja hallintosihteeri Mikko Huhtala
Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjelman tulee perustua kuntastrategiaan.
Investointeina käsitellään hankkeet ja hankinnat, joiden suuruus on vähintään 10 t€
euroa (alv 0 %). Investoinneissa huomioidaan taloussuunnitelman investointiosassa
suunnitellut hankkeet ja hankinnat. Investoinnit käsitellään käyttötaloudesta erillisinä.
Investointiosa sisältää investointihankkeiden määrärahat ja tuloarviot jaksotettuna kalenterivuosille arvioidun määrärahan käytön ja tulokertymän mukaan. Investointiohjelmaan kirjatuille investoinneille tulee olla tarve ja peruste. Investointeja suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota investoinnista aiheutuviin tuleviin käyttötalousmenoihin.
Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen investointiosan viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä saattaa
valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke voidaan
huomioida seuraavan vuoden talousarvioehdotuksessa.
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 29.10.2019.
Tekninen lautakunta ei ehdottanut lisäyksiä investointiosaan. Investointiosa oli esillä
myös sivistyslautakunnan kokouksessa 30.10.2019.
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Pykälän liitteenä Investointiohjelma 2020–2022.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2020–
2022.
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että hyötykäyttöaseman maapohjan hankintaan varataan 50 000 € vuodelle 2020 ja, että talousarviovuodelle 2020
koulukeskuksen / lukion tilojen kunnostamisen / rakentamisen suunnitteluun varataan
20 000 €.
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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198 § KANNANOTTO ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI
TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
2020 – 2022 POHJALTA
Khall § 198
4.11.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Etelä-Pohjanmaan liitto varaa jäsenkunnille perussopimuksen 19 §:n mukaisesti tilaisuuden esitysten tekemiseen liiton toiminnan kehittämiseksi. Maakuntahallitus päätti
hyväksyä 23.9.2019 alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman
vuosille 2021–2022. Talousarvio ja taloussuunnitelma eivät sisällä investointeja, joten
investointiosaa ei laadita.
Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja
-suunnitelma 10.12. mennessä. Liiton toimintasuunnitelma on laadittu liiton strategisten tavoitteiden pohjalle. Tavoitteita toteutetaan tehtäväalueiden toiminnan kautta yhteistyönä, hyödyntäen teemakohtaista tiimityöskentelyä. Talousarvio laaditaan yhtenä
kokonaisuutena ja valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä kokonaisuutena.
Taloutta seurataan kuitenkin talousarviovuoden kuluessa tehtäväalueittain ja projekteittain.
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarviossa ja suunnitelmassa vuosi 2020 on nimetty
”strategioiden supervuodeksi”. Uuden maakuntaohjelman valmistelu käynnistyy laajasti osallistavana niin, että seuraavana vuonna valittava maakuntavaltuusto saa sen
hyväksyttäväkseen. Lisäksi tekeillä ovat muun muassa innovaatioita, ilmastoa ja liikennettä käsittelevät ohjelmat. Valmiina ovat jo kansainvälistymistä ja kulttuurin kehittämistä koskevat asiakirjat. Maakuntastrategiasta on tarkoitus muodostaa sateenvarjo, jonka toteutumista teemakohtaiset ohjelmat edistävät.
Liitolle on määritelty vuodelle 2020 15 strategista tavoitetta. 1. Uuden EUohjelmakauden valmistelu huomioiden Etelä-Pohjanmaan maakunnan intressit, 2.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sekä näihin liittyvän muun strategiatyön jäntevä
käynnistys ja yhteensovitus, 3. Voimassa olevan maakuntaohjelman toteuttaminen
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, 4. Kokonaismaakuntakaavan uudistaminen,
5. Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmasto-ohjelman laatiminen, 6. Etelä-Pohjanmaan
liikennejärjestelmän kehittäminen, 7. Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman jalkauttaminen toimijakentälle ja toimenpiteiden käynnistymisen tukeminen, 8. Kuntayhteistyön tiivistäminen kansainvälistymisessä, 9. Kansainvälisten
hankkeiden toteuttaminen, 10. Uuden ohjelmakauden valmistelun seuraaminen kansainvälisen rahoituksen osalta, 11. Aktiivinen yhteistyö ja toiminta kansainvälisissä ja
alueellisissa verkostoissa, missä Etelä-Pohjanmaan liitto on jäsenenä ja jotka tukevat
ja edistävät alueen kansainvälistymistä, 12. Kulttuuristrategian jalkautus ja toteuttaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, 13. Kulttuurin kuntayhteistyön ja verkostotoiminnan sekä viestinnän kehittäminen, 14. Kansainvälisen kulttuuriyhteistyön
kehittäminen ja 15. Liiton edunvalvonnan vahvistaminen. Strategisille tavoitteille on
määritelty erilliset mittarit/seurantatavat.
Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2020 talousarvion toimintamenot ovat 3 256 047 euroa ja toimintatulot ovat 3 198 960 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jäl_________________________________________________________________________________________________________
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keen vuosikatteeltaan −56 087 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan liiton aikaisempien vuosien ylijäämistä. Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2019 tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 800 135 €.
Talousarvion ulkopuolella Etelä-Pohjanmaan liitto välittää EU:n rakennerahastorahoituksen lisäksi kansallista AIKO-rahoitusta (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) sekä
hallinnoi valtakunnallista Seutu-AIKO -rahoitusta. Maakuntavaltuustolle talousarvio- ja
suunnitelmaehdotus esitetään annettavaksi siten, että talousarvio sitoo maakuntavaltuustoa toimintatulojen ja -menojen tasolla.
Kuntien maksuosuus pohjautuu kuntien kunnallis- ja yhteisöverokertymien kehitykseen ja vuoden 2018 verotuloihin. Ehdotuksessa jäsenkuntien kuntien yhteenlaskettu
maksuosuus pysyy vuoden 2019 tasolla mutta yksittäisten kuntien maksuosuudet
muuttuvat verotulojen muutoksen suhteessa. Taloussuunnitelmavuosina 2021 ja
2022 kuntien maksuosuuksien on suunniteltu pysyvän yhteenlaskettuna samalla tasolla kuin vuonna 2020.
Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä vuonna 2020 ovat 2 800 135 euroa. Evijärven
kunnan maksuosuus vuodelle 2020 on Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen mukaan 33 585,49 euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 2 616,30 euroa (- 7,23
%).
Tilinpäätöksen 2018 mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton taseeseen on kertynyt 1,36 M€
ylijäämää. Talousarvion ja –suunnitelman mukaisesti ylijäämää on suunnitelmana
hyödyntää tulevina vuosina, jolloin talousarvio- ja suunnitelmavuosille on kirjattu 150200 tuhatta euroa alijäämäiset talousarviot.
Maakuntaliiton tulee luoda edellytyksiä, että elinkeinojen kehittäminen mahdollistuu
koko maakunnan alueella, myös maakunnan pienemmissä kunnissa. Valmisteltavassa maakuntaohjelmassa tulee ottaa tasapuolisesti huomioon alueellinen kattavuus
sekä maakunnan pienet kunnat ja niiden elinkeinojen kehittämisen edellytysten parantaminen. Tämän mahdollistamiseksi tulee huomioida erityisesti liikenneväylien ja yhteyksien parantaminen.
Strategisen tavoitteen 6. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittäminen alla,
tavoitteena on että toimintavuoden aikana valmistuu Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) päivitys. Sen avulla tarjotaan tuore alueellinen näkökulma muun muassa valmisteltavaan kansalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Suunnitelma vastaa myös Länsi-Suomen yhteisiin liikennestrategisiin
tarpeisiin.
Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyen Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 63 kasvavaa liikenteellistä merkitystä. Maakuntaohjelmassa sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulee huomioida kantatien 63 merkitys paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa liikenteessä! Kantatie 63 on merkittävä väylä maakunnan
sisäisessä ja maakuntien välisessä liikenteessä niin henkilöauto- kuin raskaassa liikenteessä. Kantatiellä 63 on merkittävä vaikutus elinkeinoelämälle, tien kautta kulkee
mm. lyhin yhteys välillä Seinäjoki-Oulu ja sen liikennevirrat ovat jatkuvassa kasvussa.
Myös kantatiellä kulkevan raskaan liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja turvallisuuden lisääminen on tärkeää. Maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti tulee varmistaa,
että kantatien 63 tieosa Evijärvi (Ina)- Kaustinen suunnitellaan ja peruskorjataan vähintään kantatietasoiseksi mahdollisimman nopeasti lähivuosina. Samoin tulee var_________________________________________________________________________________________________________
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mistaa kiertoliittymän rakentuminen kantateiden 63 ja 68 risteykseen Evijärvellä liikenneturvallisuuden parantamiseksi!
Mahdolliset esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään ma 4.11.2019.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää:
Maakuntaliiton tulee luoda edellytyksiä, että elinkeinojen kehittäminen mahdollistuu
koko maakunnan alueella. Valmisteltavassa maakuntaohjelmassa otetaan tasapuolisesti huomioon alueellinen kattavuus sekä maakunnan pienet kunnat ja niiden elinkeinojen kehittämisen edellytysten parantaminen. Tämän mahdollistamiseksi tulee
huomioida erityisesti liikenneväylien ja -yhteyksien parantaminen.
Etelä-Pohjanmaan liiton strateginen tavoite 6 on kehittää Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmää. Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 63 kasvavaa liikenteellistä
merkitystä. Maakuntaohjelmassa sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulee huomioida kantatien 63 merkitys paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa liikenteessä! Kantatie 63 on merkittävä väylä maakunnan sisäisessä ja maakuntien välisessä liikenteessä niin henkilöauto- kuin raskaassa liikenteessä. Kantatiellä 63 on
merkittävä vaikutus elinkeinoelämälle ja sen liikennevirrat ovat jatkuvassa kasvussa.
Myös kantatiellä kulkevan raskaan liikenteen määrä kasvaa ja turvallisuuden lisääminen on tärkeää. Maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti tulee varmistaa, että kantatien 63 tieosa Evijärvi (Ina)- Kaustinen suunnitellaan ja peruskorjataan vähintään kantatietasoiseksi mahdollisimman nopeasti lähivuosina. Samoin tulee varmistaa kiertoliittymän rakentuminen kantateiden 63 ja 68 risteykseen Evijärvellä liikenneturvallisuuden parantamiseksi!
Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille
2020–2022.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202,
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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199 § NK. PESÄPUUN KIINTEISTÖN LISÄSIIVEN VUOKRAAMINEN
Khall § 199
4.11.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Evijärven kunnan päiväkoti toimii tällä hetkellä kunnanhallituksen 5.3.2018 (§ 35)
päätöksen mukaisesti väistötiloissa nk. Pesäpuun kiinteistössä. Kunta on vuokrannut
koko kiinteistön toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Sopimuksen mukaan kunnalla on oikeus edelleen vuokrata rakennusta.
Evijärvelle on päätetty rakentaa uusi päiväkoti kirkonkylän koulukeskukseen. Päiväkodin hankinnan kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä. Päiväkoti toimii nk.
Pesäpuun kiinteistössä kunnes uusi päiväkoti valmistuu. Uusi päiväkoti valmistuu
31.12.2020 mennessä.
Härmämedi Oy tuottaa 1.10.2019 alkaen Kaksineuvoisen työterveyspalvelut mukaan
luettuna Evijärven kunnan henkilöstön työterveyspalvelut. Härmämedin kanssa on
sovittu, että tavoitteena on 1-3 työterveyshuollon lähipalvelupäivää Evijärvellä. Tarkastelun lähtökohtana ovat yhdessä hyväksytyt taloudelliset realiteetit.
Evijärveltä on kartoitettu sopivia tiloja työterveyshoitajan käyttöön. Soveltuvammaksi
työterveyshoitajan vastaanottotilaksi on todettu nk. Pesäpuun kiinteistön vapaana
oleva tila. Kiinteistössä on vapaana uusin osa, lisäsiipi noin 105 m2. Tilassa on erillinen sisäänkäynti. Härmämedi Oy ei tarvitse käytännössä koko tilaa mutta on selkeintä vuokrata se yhtenä kokonaisuutena. Tiloihin tulee tehdä pieniä valaistukseen liittyviä muutostöitä ja selvittää miten tilan siivous järjestetään.
Härmämedin työterveyshoitaja voi toimia kyseisessä tilassa ainakin sen aikaa, jonka
kunta on kiinteistössä vuokralla. Jos tila todetaan käytännössä sopivaksi ko. toimintaan mahdollisesta jatkosta voi neuvotella kiinteistön omistajan (Rakennusliike J. Rajala) kanssa.
Kunta maksaa kiinteistöstä vuokraa 6.000 euroa kuukaudessa ja lisäksi tulevat käyttökustannukset, joita ovat mm. vesi- ja jätevesimaksut, lämmitys, sähkö, pienimuotoiset muutostyöt sekä talvella auraus ja hiekoitus. Käyttökustannuksista lämmitys, sähkö ja vesi+jätevesimaksut ovat koko kiinteistön osalta noin 1,42 e/m2/kk.
Neuvottelujen mukaan Härmämedi Oy:n vuokran kantokyky Evijärvellä toimimiseen
on luokkaa 400–500 euroa kuukaudessa. Ja että nykyinen työterveyshoitaja on paras
vaihtoehto hoitamaan Evijärven työterveyshuoltoa, koska "hän on vahvasti paneutunut alueeseenne, on motivoitunut ja hänen kautta löydämme parhaan tekemisen tason."
Evijärven kunnan kannalta syntyy parempaa palvelua, kun työterveydenhoitajan palvelu saadaan lähipalveluna Evijärvelle. Työntekijöille ja muille palvelun käyttäjille syntyy aikasäästöä kun palvelu on saatavissa Evijärvellä. Sairastapauksissa sairaslomatodistus on mahdollista saada työterveyshoitajan Evijärven lähipalvelupäivänä Evijärveltä.
Vaikuttaa perustellulta vuokrata lisäsiipi Härmämedi Oy:lle 500 eurolla. Vuokraan sisältyy vesi, lämmitys, sähkö ja talonmiespalveluista ulkoalueiden lumityöt, hiekoitus,
nurmialueiden hoito ja rikkinäisten valaisimien vaihto. Käytännössä kunnalle ei tule
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suuria lisäkustannuksia vuokrauksesta, saadaan osa vuokrakustannuksista katettua
ja ratkaistaan soveltuva toimitila työterveyshoitajan toimintaan Evijärvellä.
Aluehallintoviraston (AVI) tulee hyväksyä vuokrattava tila soveltuvaksi suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
Vuokrasopimus oheismateriaalina. Toimitetaan sähköpostilla myöhemmin erikseen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että
1. Evijärven kunta vuokraa nk. Pesäpuun kiinteistöstä 105 m2 lisäsiiven Härmämedi
Oy:lle liitteen mukaisella toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 500
e/kk (alv 0 %) ja
2. kunnaninsinööri valtuutetaan sopimaan muista tiloihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202,
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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200 § OSALLISTUMINEN MAAKUNTAKORKEAKOULUN RAHOITUKSEEN
Khall § 200
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on valmistellut sopimuksen maakuntakorkeakoulutoiminnan jatkamisesta Etelä-Pohjanmaalla sekä toiminnan rahoituksesta
1.1.2020 lähtien.
Toiminnasta vastaavat SeAMKin työntekijät toimivat korkeakouluasiamies - nimikkeellä. Korkeakouluasiamiehiä on yhteensä viisi. He sijoittuvat Alajärvelle, Alavudelle,
Kauhajoelle, Kauhavalle ja Kurikkaan.
Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu SeAMK:in ja Kuntien yhteistyölle. Maakuntakorkeakoulun toiminnan koordinaattorina toimii SeAMK ja sen maakuntakorkeakoulun
toiminnasta vastaavat henkilöt. Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös alueen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin perustuva yhteistyö on
joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta sekä tutkimus-, kehitysja innovaatiotoimintaa (TKI).
Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on muun muassa:
 organisoida korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin yhteistyötä alueella;
 vahvistaa koulutuksen saatavuutta ja vaikuttavuutta alueella;
 saada ja hyödyntää tietoa alueiden tarpeista ja syventää korkeakoulujen
osaamista ja vaikutusta alueella;
 tukea maakuntakorkeakoulun toimialueen kehittämistyötä;
 lisätä koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä; ja
 kartoittaa TKI-toiminnan tarvetta alueella sekä kokoon juosta TKI-hankkeita tai
maksullisia palveluja alueen yritysten ja organisaatioiden kehittämiseksi.
Toimintaa rahoittavat SeAMK ja sopimuskunnat. Kuntarahoitus on määritelty sopimuksessa olevan vähintään 1 €/asukas/vuosi, ollen kuitenkin vähintään 25 200 € /
maakuntakorkeakoulun sijaintialue/vuosi. Evijärvi kuuluu Alajärvellä toimivan korkeakouluasiamiehen sijaintialueeseen, jolloin kuntien rahoitus (yhteensä 25 200€/v), jakaantuu sijaintialueen kunnille Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli. Sopimuksen mukaan kunnat sopivat erikseen korkeakouluasiamieskohtaisesti kuntarahoitusosuuksiensa keskinäisestä jakamisesta. Aikaisemmin sijaintialueen kunnat ovat maksaneet rahoitusosuuden asukaslukujen suhteessa, eikä tähän ole esitetty muutosta.
Yllä esitetyn perusteella Evijärven kunnan asukaslukuperusteinen maksuosuus
31.12.2018 asukasluvun (2 473 asukasta) perusteella on vuodesta 2020 lähtien noin
3 100 €/vuosi (noin 1,25 €/asukas). Edellisessä tämän vuoden loppuun voimassa
olevassa sopimuksessa vastaava alueellinen rahoitussumma oli 23 000 €, josta Evijärven osuus oli noin 2 800 €.
Oheismateriaalina on Sopimus maakuntakorkeakoulutoiminnasta EteläPohjanmaalla.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla ja Evijärven mukanaolon maakuntakor_________________________________________________________________________________________________________
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keakoulun asukaslukuperusteisessa rahoituksessa. Päätöksen edellytyksenä on, että
muutkin alueen kunnat ovat rahoituksessa mukana.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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201 § EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS
VUODEKSI 2020
Khall § 201
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat osallistuneet Epanet-koordinaation rahoitukseen kuluvana vuonna 2019.
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys anoo Evijärven kunnalta Epanetkorkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitusta 3 454 euroa vuodeksi 2020.
Kunkin kunnan rahoitusosuus on määritelty asukaslukujen perusteella. Rahoitusosuus laskutetaan kunnilta kahdessa erässä vuoden 2020 kuluessa. Epanetkoordinaation budjetti vuodelle 2020 on 265 000 euroa.
Epanet eli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto on keskeinen alueellisen korkeakoulutoiminnan toimintamalli. Epanet-verkoston päätavoite on nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön
vuorovaikutusta. Epanet-verkostolla on aikaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja sitä kautta parannettu yritysten kilpailukykyä ja
lisätty alueen väestön hyvinvointia.
Epanet-verkostossa on yli 20 monirahoitteista tutkimusprofessuuria. Professorien tehtävänä on tehdä aluetta hyödyttävää tutkimus- ja TKI-toimintaa sekä koota tutkimusja hankerahoitusta, jolla mahdollistetaan professorien johtaman tutkimusryhmän toiminta. Verkostonyliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopisto Sibelius-Akatemia,
Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Epanet-verkoston koordinoinnista ja tukitehtävistä vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.
Epanet-koordinaatiohenkilöstö:
1) Valmistelee Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteita tukeviatutkimusprofessuureja yhteistyössä yliopistojen, yritysten ja maakunnankehittäjäorganisaatioiden
kanssa.
2) Hankkii rahoituksen professuurien perustamiseksi Etelä-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä hankittua rahoitusta on yli 2 milj. euroa yli sadalta rahoittajalta.
3) Lisää ja monipuolistaa maakunnan elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden sekä
yliopistomaailman välistä vuorovaikutusta.
4) Kehittää uusia menetelmiä ja tapoja tutkimustiedon välitykseen ja työelämäyhteistyöhön sekä toteuttaa niitä yhdessä muiden alueentoimijoiden kanssa.
5) Varmistaa tutkimustoiminnan kehittyminen Etelä-Pohjanmaalla.
Koordinaatiohenkilöstö vastaa professuurien tuki- ja ohjausryhmientoiminnan sujuvuudesta ja rakentaa yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteita professuurien tuloksekkaan
toteuttamisen varmistamiseksi. Tärkeä osa koordinaatiota on ulkoinen ja sisäinen
viestintä yhteistyössä yliopistokeskuksen, tutkimusryhmien, yritysten ja kuntien kanssa. Lisäksi koordinaatiohenkilöstö huolehtii professuurien hallinnoinnista sekä hoitaa
rahaliikenteeseen, raportointiin ja seurantaan liittyviä tehtäviä.
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen anomus, Epanetkoordinaation toteutus sekä kuntarahoitusosuudet vuodelle 2020.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu Epanet-korkeakouluverkoston
koordinoinnin rahoitukseen 3 454 eurolla vuodeksi 2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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202 § RUOKAKETJUN KESTÄVÄN UUDISTUMISEN TUTKIMUSJOHTAJA KUNTARAHA-HAKEMUS
Khall § 202
4.11.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on lähestynyt Evijärven kuntaa kuntarahahakemuksella Ruokaketjun kestävän uudistumisen tutkimusjohtajasta. Evijärven kunnalta haetaan rahoitusta 200 €/vuosi viiden vuoden ajalle eli yhteensä 1000 € (2020 –
2024)
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on valmistellut yhdessä Helsingin yliopiston
Ruralia-instituutin kanssa uuden tutkimusjohtajan tehtävän. Valmisteluun on osallistunut aktiivisesti syksyllä päättyneen Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen
Etelä-Pohjanmaalla tutkimusjohtajan tukiryhmä. Tukiryhmä on pitänyt tärkeänä tarttua monitieteisen tutkimuksen keinoin ruokaketjun kestävyyteen ja uudistumiseen.
Tavoitteena on olla Etelä-Pohjanmaalla asiassa edelläkävijänä. Tarkoituksena on
koota ruokamaakunnassa saman pöydän ääreen koko ketjun edustuksen tuottamaan
tietoa yhdessä.
Uuden avauksen tutkimusteemat syntyvät mm. tiedontarpeista, jotka kytkeytyvät seuraaviin kehittämistavoitteisiin:





Ruokaketjun kestävyysmuutos ja yritysten rooli muutosten käynnistäjinä.
Kestävyydestä nousevat suomalaisen ruoan lisäarvotekijät erityisesti viennin
näkökulmasta.
Pienten ja toimialalla vakiintuneiden yritysten yhteistyö nykyistä kestävämpien
tuote- ja palvelukonseptien luomisessa.
Kestävän liiketoiminnan kehittämistä palvelevan tiedonkulun, luottamuksen ja
johtamismallien edistäminen ruokaketjussa.

Hankkeen rahoitussuunnitelmassa kokonaisrahoitusosuus on vuodessa 105 000 €,
koko viiden vuoden ajalta 525 000 €. Haettu kuntarahoitusosuus on 25 000 €/vuosi,
koko viiden vuoden ajalta 125 000€. Yksityisiksi rahoittajiksi ovat jo päättäneet lähteä
mukaan MTK Etelä-Pohjanmaa, Altia ja Atria. Seinäjoen yliopistokeskus ja Helsingin
yliopisto osallistuvat rahoitukseen. Osallistuminen on käsittelyssä Etelä-Pohjanmaan
osuuskaupalla ja Maitosuomella. Lisäksi yksityistä rahoitusta haetaan EteläPohjanmaan korkeakoulusäätiöltä.
Kuntarahasta 15 000 € / vuosi haetaan Seinäjoen kaupungilta. Loput 10 000 € / vuosi
on jaettu muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien kesken asukasluvun (Tilastokeskus, ennakoitu väestömäärä 31.5.2019) mukaan täysiin kymmeniin euroihin pyöristäen. Jaon
perusteena on se, että ruokaketju koskettaa koko ruokamaakuntaa. Monet eteläpohjalaiset saavat elantonsa ruokaketjun eri osista joko suoraa tai välillisesti.
Oheismateriaalina on kuntaraha-hakemus sekä Ruokaketjun kestävän uudistumisen
tutkimusjohtaja 1.1.2020 – 31.12.2025 työsuunnitelma (10.10.2019).
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus päättää osallistua hankkeeseen
200 € / vuosi, yhteensä 1000 € vuosina 2020 – 2024.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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203 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYKSEN VARSINAISEEN KOKOUKSEEN
Khall § 203
4.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistyksen varsinainen vuosikokous
pidetään joka neljäs vuosi. Yhdistykseen kuuluvalla kunnalla on oikeus valita yhdistyksen kokoukseen kutakin kunnan asukasluvun alkavaa 5000-lukua kohti yksi edustaja, jolla jokaisella on 10 ääntä. Kokous on 27.11.2019 konservatoriolla.
Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on
osakkaana tai jäsenenä.
Kokouskutsu ja esityslista oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Keski-Pohjanmaan
konservatorion kannatusyhdistyksen varsinaiseen vuosikokoukseen 27.11.2019.
Evijärven kunnan edustajaksi päätettiin yksimielisesti valita sivistystoimenjohtaja.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: Evijärven kunnan edustajaksi valittiin sivistystoimenjohtaja.
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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204 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 204
4.11.2019 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 6/2019, 29.10.2019
Sivistyslautakunta 8/2019, 30.10.2019
Henkilöstöjaos 3/2019, 10.10.2019
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
52 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
550 Hankekorvaus lukion apulaisrehtorille
551 2010 virassa olleiden TVA-korvausten tarkistaminen
558 Jalkapallomaalien hankinta Särkikylän koululle
563 2010 virassa olleiden TVA-korvausten tarkistaminen
575 Keraamisen lieden hankinta keskikoululle
Kunnanhallituksen puheenjohtaja:
Päätökset §:t
Kirjastonjohtaja
Päätökset §:t
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Marita Huhmarsalo ehdotti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta Teknisen lautakunnan 6/2019, 29.10.2019 pykälään 53: Yksityisteiden perusparannushankkeiden
avustusperiaatteen tarkentaminen. Jorma Tolonen kannatti otto-oikeuden käyttämistä
asiassa.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat otto-oikeuden käyttämistä äänestävät JAA. Ne joiden mielestä otto-oikeutta ei käytetä äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja
Marita Huhmarsalo) ja 4 EI-ääntä (Aapo Kirsilä, Alina Niemi, Satu Ritala ja Jari
Anttikoski).
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Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-4 kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta Teknisen lautakunnan 6/2019, 29.10.2019 pykälään 53.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin: Kunnanhallitus merkitsee päätökset
tiedokseen ja päätti, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
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205 § ILMOITUSASIAT
Khall § 205
4.11.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 3 kpl
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 8.10. ja 23.10
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 9/2019,
1.10.2019
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista 10/2019 liitteineen, 29.10.2019
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tammi-syyskuun toteuma
6. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus, pöytäkirja 8/2019,
3.10.2019
7. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus, pöytäkirja 9/2019,
22.10.2019
8. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 8/2019, 23.9.2019
9. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista liitteineen 9/2019, 21.10.2019
10. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 6/2019, 22.10.2019
11. EPSHP, hallitus, pöytäkirja, 28.10.2019
12. EPSHP, valtuusto, esityslista liitteineen, 18.11.2019
13. EPSHP, jäsenkuntalaskutus 9/2019
14. Järvinet Oy, Ilmoitus fuusioneuvotteluiden päättymisestä, 17.10.2019
15. OKM,kirje, Savon koulutuskuntayhtymän järjestämässä koulutuksessa
1.10.2019 tapahtunut väkivallanteko, 4.10.2019
16. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
Dnro V/42086/2019, 23.10.2019
17. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Dnro V/42086/2019, 23.10.2019
18. Kuntaliitto, Yleiskirje, Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2020
10/2019, 10.10.2019
19. Kuntaliitto, Yleiskirje, Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2020 - 2022
11/2019, 18.10.2019
20. Metsäkeskus, Ilmoitus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2019-87376, 9.10.2019
21. Metsäkeskus, Ilmoitus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2019-87380, 9.10.2019
22. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko
maassa, MH 5587/2019/05.04.01
23. EP:n liitto, Etelä-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelma 2019
24. Työllisyyskatsaus 9/2019
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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206 § MUUT ASIAT
Khall § 206
4.11.2019
1. Hallintosihteerin / hallintopäällikön tehtävänimikkeen muutoksen voimaantulo
2. Seuraava KH:n kokous 25.11.2019, jolloin Kaksineuvoisen johtaja Piia Kujala kuultavana
3. Liikuntatilan laajennuksen rakentamis- / suunnittelutoimikunta
4. Kuntoilukeskuksen rakentamishankkeen eteneminen
5. Evijärvi APPin hyödyntäminen ja kehittäminen
6. Järviseudun alueellinen kuntamarkkinointitapaaminen
7. Puhelinten käyttö kokouksessa: sovittiin, että omia puhelimia ei kokouksen aikana
käytetä. Varajäsenien käytössä on kunnan puolesta ”tabletti” ja materiaalit tulostettuna.
8. Viranhaltijoiden läsnäolo kokouksissa
9. Henkilöstöjaoksen 3/2019 kokouksesta tehdyn oikaisuvaatimuksen valmistelu seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen
10. Evijärvellä maakunnan paras työllisyystilanne (työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta Evijärvellä 3,3 %)

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

4.11.2019

317

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 187 – 197, 204 - 206

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 198, 199, 200, 201, 202, 203
HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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 198, 199, 200, 201, 202, 203
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

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
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

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää tiedoksisaannista

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö 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 asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä /
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai 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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

