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72 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 72 
21.5.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Merkitään: Aapo Kirsilä saapui klo 17.04 

  
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

73 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 73 
21.5.2019 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.  

 

74 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 74 
21.5.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Marita Huhmarsalo. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marita Huhmarsalo. 
 
Merkitään: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen esittäytyi hallitukselle. 
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75 § OSALLISTUMINEN VEDET KUNTOON JA TUTUIKSI (VETO) – HANKKEESEEN 

Khall § 75  
21.5.2019 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry hakee rahoitusta Ympäristöministeriöltä vesiensuo-
jelun tehostamisohjelmaan Vedet kuntoon ja tutuiksi (VETO) – hankkeelle. 

 Hankkeen tavoitteena on toteuttaa konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä kuten 
kosteikkoja. Hankkeeseen ovat lähdössä mukaan mm. Vimpeli, Pedersöre, Pietar-
saari ja Veteli. Hanke kestää kolme vuotta, 2019 – 2021. Pohjanmaan vesi ja ympä-
ristö ry on tiedustellut myös Evijärven kunnan mahdollista osallistumista hankkee-
seen (kirje 9.5.2019) 

 
 Hanke koostuu kolmesta työpaketista eli ensinnäkin koordinointipaketista, joka sisäl-

tää hankkeen hallinnoin, jota hoitaa Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. Hankepaketis-
sa suunnitellaan ja toteutetaan valumavesien käsittelymenetelmiä. Kolmannessa pa-
ketissa kartoitetaan rantojen ja vesien luontoarvoja ja annetaan tietoa vesistä ja ran-
noista. Ympäristökasvatusta tarjotaan kouluille ja ryhmille. 

 
Mikäli Evijärven kunta osallistuu, VETO-hanke vastaisi ja toteuttaisi mm. Hapon kos-
teikon ja suunnitteluttaisi Haapalan (Kultalahden) kosteikon, mitkä alustavasti on ollut 
tarkoitus tehdä Evijärven kunnostushankkeessa. Lisäksi VETO- hankkeessa seurat-
taisiin vesinäytteillä toteutetun kosteikon vaikutuksia. 
 
Hankkeen kokonaiskustannus on 124 000 euroa, johon haetaan 70 % avustusta Ym-
päristöministeriöstä. Evijärven kunnan osuudeksi on laskettu 2022 € / vuosi eli kol-
men (2019 – 2021) vuoden aikana yhteensä 6 066 euroa. Jos haettu avustus jää 50 
% kustannuksista, niin Evijärven osuus on 3370 € / vuosi eli yhteensä 10 110 € kol-
men vuoden aikana. 
 
Mikäli Evijärven kunta lähtee mukaan VETO-hankkeeseen, voidaan Evijärven kun-
nostushankkeessa keskittyä mm. muiden kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen. 
VETO-hanke lisää osaltaan verkostoitumista, mikä mahdollistaa uusia ajatuksia Evi-
järven kunnostuksessa. 
 
Vuosina 2019 – 2021 kunnan VETO-hankkeen osuus voitaisiin kattaa Evijärven kun-
nostushankeen omarahoitusosuudesta. Valtion puolesta Evijärven kunnalle on 
myönnetty yhteensä 100 000 euroa Evijärven kunnostushankkeen rahoitukseen, joka 
voidaan käyttää kolmen vuoden aikana eli vuosina 2019 – 2021. VETO-hankkeen 
kautta saatava rahoitus, lisää osaltaan Evijärven kunnostukseen saatavaa ulkopuolis-
ta rahoitusta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta sitoutuu esittelytekstin mukaiseen VETO-
hankkeen rahoitukseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään: Eeva-Maija Savola poistui klo 17.19. 

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044 3699 446, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi 
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76 § VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMI-
NEN 

Khall § 76 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeel-
lisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 

 Hallintosäännön 55 §:n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohta-
jaa. 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 34 valinnut puheenjohtajiston kahden vuo-

den toimikaudelle. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kunta-
lain 18 §:n mukaisesti määräämälleen toimikaudelle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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77 § KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN 

Khall § 77 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus. 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee: 
 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta; 
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa; 
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa-
likelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henki-
lö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liike-
toimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana 
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
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Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto-
ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisis-
tä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see tämän valtuustokauden loppuun: 

 
1. kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen 

ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain määräykset ja että 
2. valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja en-

simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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78 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE SUOMENSELÄN 
LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS RY:N VALITUSASIASSA 

Khall § 78 
21.5.2019 Valmistelija:  kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  
  Vaasan hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa Suomenselän lintutieteellinen yhdis-

tys ry:n valitusasiassa. 
  
 Valitus koskee Evijärven valtuuston 18.3.2019 tekemään päätöstä § 15, jossa val-

tuusto hyväksyi Evijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen 
sekä kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen. Lausuntoon pyydetään liit-
tämään valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat: Kaavakartta mer-
kintöineen ja määräyksineen, kaavaselostus sekä luonto- ja ympäristövaikutusselvi-
tykset. 

  
Valituksessaan Suomenselän lintutieteellinen yhdistys vaatii rantaosayleiskaavan 
muutoksen kumoamista. Valittajan tietoon on tullut syksyllä 2018, kaavavalmistelujen 
jälkeen, että kaava-alueella, ns. Iso-Ränskärin alueella on merikotkan pesä paikassa, 
joka kaavakartassa osuu yhteen uusien loma-asuntojen rakentamiselle tarkoitetun 
aluevarauksen kanssa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Vaasan hallinto-
oikeudelle seuraavaa: 
 
Evijärven rantaosayleiskaavan muutosta ja osittaista kumoamista sekä kirkonseudun 
osayleiskaavan osittaista muutosta (Myöhemmin Evijärven rantaosayleiskaavan päi-
vittäminen) on valmisteltu pitkään. Valmistelussa on huomioitu useita eri selvityksiä, 
muun muassa 6.4.2018 päivätty luontoselvitys. Luontoselvityksessä on huomioitu 
Iso-Ränskärin saaren lähellä olevassa Selkäsaaressa sijaitseva merikotkan pesä.  
Evijärven kunnanvaltuusto on 11.11.2014 § 20 vahvistanut Evijärven rantaosayleis-
kaavan muutoksen tavoitteet sekä suunnittelu- ja mitoitusperusteet. Edellä mainituis-
sa tavoitteissa kaavamuutoksella on haluttu turvata lähtökohtaisesti voimassa olevan 
rantaosayleiskaavan mukaiset vielä toteutumattomat rantarakennuspaikat, vaikka ne 
olisivat uuden kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden vastaisia. Voimassa olevan 
rantaosayleiskaavan vielä toteutumattomat rakennuspaikat rinnastetaan olemassa 
oleviin rakennuspaikkoihin. 
 
Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry on valituksessaan todennut, että heidän tie-
toonsa syksyllä 2018, kaavan valmisteluvaiheen jälkeen, on tullut Iso-Ränskärin saa-
ressa oleva uusi merikotkan pesä. Tieto uudesta pesästä on tullut kunnan viranhalti-
joiden sekä Evijärven rantaosayleiskaavan päivittämisestä vastaavan konsultin tie-
toon vasta Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen tekemän valituksen myötä huh-
tikuun lopulla 2019. 
 
Iso-Ränskärin saaressa olevat viisi rakentumatonta- ja yksi rakentunut rakennuspaik-
ka, ovat kaikki vuonna 1991 laaditun kaavan mukaisia rakennuspaikkoja. Evijärven 
rantaosayleiskaavan päivityksessä Iso-Ränskärin saareen ei ole osoitettu uusia ra-
kennuspaikkoja. 
 
Valituksessa esitetty merikotkan pesäpuu sijaitsee Iso-Ränskärin pohjoisemman kol-
men lomarakennuspaikan loma-asuntoalueen (RA) pohjoisreunassa. Iso-Ränskärin 
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saaren keskiosa on ilmakuvan perustella laajasti avohakattu ja nykyisin nuorta tai-
mikkoa. Pesäpuu sijaitsee ilmakuvan perusteella tällä taimikkoalueella tai taimikon ja 
rantametsän reunassa. Pesäpuu sijaitsee valituksessa ilmoitettujen koordinaattien 
mukaan rakennuspaikan pohjoiskulmassa ja rakennuspaikan raajaa pitkin mitaten n. 
70 metrin etäisyydellä rannasta. Kyseinen loma-asuntoalue on varsin laaja (1,58 ha, 
rantaviivaa n. 210 m) ja kaavamuutoksen mukaiset kolme lomarakennuspaikkaa voi-
daan toteuttaa siten, ettei merikotkan pesäpuu ei vaarannu. 
 
Evijärven rantayleiskaavan muutos on laadittu Iso-Ränskärin saaren osalta noudatta-
en kunnanvaltuuston hyväksymiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä huomioiden 
kaavamuutosta varten laaditut selvitykset. 
 
Rakennuspaikan käyttö rantaviivan tuntumassa tulee sallia ja valitus Evijärven ranta-
osayleiskaavan muutoksesta tulee hylätä. 
 
Lausunnon liitteenä kartta- kaava- ja ilmakuvaotteet Iso-Ränskärin saaresta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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79 § EVIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMISEN 
SEKÄ KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN OSITTAISEN MUUTOS, OSITTAINEN 
TÄYTÄNTÖÖNPANO ENNEN KAAVAN LAINVOIMAISEKSI TULOA 

Khall § 79  
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Evijärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Kirkonseudun 

osayleiskaavan osittaisen muutos on hyväksytty Evijärven kunnanvaltuustossa 
18.3.2019 § 15. Kaavan hyväksymispäätöksestä tehtiin valitusaikana yksi valitus 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry:n valituksessa 
vaaditaan rantaosayleiskaavan muutoksen kumoamista, koska valituksen mukaan 
syksyllä 2018 on valittajan tietoon tullut, että Iso-Ränskärin saaressa on merikotkan 
pesä paikassa, joka kaavakartassa osuu yhteen uusien loma-asuntojen rakentamisel-
le tarkoitetun aluevarauksen kanssa. Pesä on valituksen mukaan ns. vaihtopesä, jos-
sa merikotka on pesinyt ainakin vuosina 2017 ja 2018.  

 
 Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua 

määrätä yleis- ja asemakaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman siltä 
osin, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. 

 
 Valitus kohdistuu kiinteistön Isoränskäri 52-409-7-52 alueeseen (Iso-Ränskärin saa-

reen). 
 
 Liitteenä ote kaavakartasta, jossa näkyy valituksen johdosta täytäntöönpanon ulko-

puolelle jäävä alue.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä maankäyttö- ja raken-
nuslain § 201 mukaisesti Evijärven rantayleiskaavan muutoksen ja osittaisen ku-
moamisen sekä Kirkonseudun osayleiskaavan osittaisen muutoksen täytäntöönpano-
kelpoiseksi niiltä osin, joihin valitus ei kohdistu. Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jää 
valituksen alainen kiinteistö Isoränskäri 52-409-7-52 (Iso-Ränskärin saaren alue). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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80 § ESKOON SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODELTA 2018 TIEDOKSI 

Khall § 80 
21.5.2018 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi sosiaali-
asiamiehen raportin vuodelta 2018. 

  
Sosiaaliasiamies palvelee Etelä-Pohjanmaan 17 kunnan asukkaita, jonka väestöpoh-
ja on n. 200 000 asukasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä tuottaa Evijärven 
lisäksi sosiaaliasiamiespalvelut seuraaville kunnille: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Isojoki, 
Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, 
Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Eskoon kuntayhtymän tavoitteena on luoda laadukkaat so-
siaaliasiamiespalvelut yhteistyössä alueen asiakkaiden, kuntien työntekijöiden ja 
muiden toimijoiden kanssa. 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävän määrittelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista. Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistu-
miseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset periaatteet. Asiakaslain tavoit-
teena on toteuttaa sosiaalihuollossa myös niitä perustuslain säännöksiä, jotka koske-
vat oikeutta elämään ja sosiaaliturvaan sekä julkisen vallan tehtävää turvata perus- ja 
ihmisoikeudet. Ydintehtävät ovat asiakasneuvonta; asiakkaan avustaminen muistu-
tusten, oikaisuvaatimusten ja kanteluiden tekemisessä; tiedottaminen asiakkaan oi-
keuksista; toimiminen asiakkaan oikeuksien edistämiseksi sekä asiakkaan oikeuksien 
ja aseman kehityksen seuraaminen kunnissa ja vuosittaisen selvityksen antaminen 
kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiehen raportin mukaan vuonna 2018 oli yksi yhtey-
denotto Evijärveltä, joka oli luonteeltaan tyytymätön ja koski kuljetuspalveluiden jär-
jestämistä.  
 
Liitteenä sosiaaliasiamiehen raportti. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen 
raportin vuodelta 2018. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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81 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAA-
TETTU VALTUUSTON TIEDOKSI 

Khall § 81 
21.5.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan:  
”Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.  
 
Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille 
tulosta. 
 
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua kos-
kevassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.” 
 

 Evijärven kunnan hallintosäännön 129 §:n ”Kunnan asukkaiden aloitteet” mukaan: 
  

”Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä käsiteltävä aloitteet. 
Kunnanhallituksen on esitettävä valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä luettelo 
valtuuston toimivaltaan kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa tehdyistä 
aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

  
 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 

kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 

 
 Evijärven kunnan hallintosäännön 59 §:n ”Valtuutettujen aloitteet” mukaan:  
 

”Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa 
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet annetaan puheenjohtajalle ennen kokousta. 
Puheenjohtajan on varattava aloitteen jättäjälle tilaisuus esitellä aloitetta kokouskut-
sussa mainittujen asioiden jälkeen.   

 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu sii-
tä, miten asia on valmisteltava.   

 
 Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.” 

 
 Vuoden 2018 aikana kunnanhallituksen valmisteltavaksi ei jätetty aloitteita 

kuntalaisten tai valtuutettujen toimesta. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon, että vuoden 
2018 aikana ei kunnanhallituksen valmisteltavaksi jätetty kuntalaisten tai valtuutettu-
jen aloitteita.  
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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82 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 82 
21.5.2019 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 3/2019, 9.5.2019 
 Sivistyslautakunta 4/2019, 7.5.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 14 Asianhallintaohjelman hankinta ja käyttöönotto 
 16 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 58 Santtu Lehdon irtisanoutuminen ja pitämättömien vuosilomien korvaus 
 59 Asuntohakemus 
 60 Asuntohakemus 
 63 Vesihuoltolaitoksen hoitajan valinta 
 64 Lupa geokätköjen sijoittamiselle kunnan omistamille maa-alueille 
 66 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistöstä Mäki 52-409-3-145 
 69 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 265 Sivistystoimenjohtajan vuorotteluvapaan ajaksi palkattavan työntekijän ottami-
nen 
 268 Kuljetustarjouksen hyväksyminen lukion Tampereen matkalle 
 278 9B luokan luokkaretken ohjelman hyväksyminen 
 282 Koulusihteerin valinta 
 298 Keittäjän irtisanoutuminen 
 299 Keittäjän ottaminen Särkikylän kouluun 
 300 Kirkonkylän koulun johtajan määrääminen ajaksi 20.5. – 30.6.2019 
 301 Sijaisen ottaminen Kirkonkylän kouluun ajaksi 20.5. – 30.6.2019 
 302 Marika Lammin siirtäminen toiseen tehtävään lukuvuodeksi 2019-20 
 318 Särkikylän koulun 5-6. luokkien leirikouluohjelman hyväksyminen 
 319 Esikoululaisten kesähoidon järjestäminen 
 334 Kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajien työpäivä maanantaina 3.6.2019 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
 3 Kirjaston aukioloajat kokopäiväisen työntekijän lomien aikana 
 4 Kirjasto suljettu pe 31.5.2019 
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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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83 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 83 
21.5.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 16.4.2019, 24.4.2019, 30.4.2019, 

2.5.2019 ja 13.5.2019 
3. Järvinet Oy, varsinainen yhtiökokous, kutsu, 24.5.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja 3/2019, 9.4.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, pöytäkirja liitteinenn 

4/2019, 8.5.2019 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, ptk ote § 46, 8.5.2019 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, 1-3/2019 toteuma 
8. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 3/2019 
9. Seinäjoen kaupunki, Lausuntopyyntö, Lastensuojelun perhehoidon seu-

dullinen toimintamalli Etelä-Pohjanmaalla 
10. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 4/2019, 15.4.2019 
11. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista liitteineen 5/2019, 13.5.2019 
12. EP:n liitto, maakuntavaltuusto, esityslista liitteineen 1/2019, 27.5.2019 
13. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 2/2019, 28.3.2019 
14. KP:n liitto, lausuntopyyntö Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan 

valmisteluaineistosta, 24.4.2019 
15. EPSHP, hallitus, esityslista liitteineen, 29.4.2019 
16. EPSHP, hallitus, esityslista liitteineen, 20.5.2019 
17. EPSHP, Jäsenkunnilta laskutettavat palvelumaksut 4/2019 
18. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, pöytäkirja 4/2019, 25.4.2019 
19. Seinäjoen kaupunki, ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto, pöy-

täkirja 1/2019, 11.3.2019 
20. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ptk ote § 41, 26.4.2019 
21. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ptk ote § 49, 10.5.2019 
22. EPOELY, Yhteysviranomaisen lausunto Iso Saapasnevan ympäristövaiku-

tusten arviointiohjelmasta, Dnro EPOELY/707/2018, 15.4.2019 
23. Pohjanmaan poliisilaitos, Tutkinnan päätös, 5710/S/8711/18, 8.5.2019 
24. Kuntatyönantajat, yleiskirje 7/2019, Virka- ja työehtosopimus kunnallisen 

yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2018-2019 eräiden vuosilo-
mamääräysten muuttamisesta, 7.5.2019 

25. Kuntatyönantajat, yleiskirje 8/2019, Lukion vuosityöaikaan otetun erityis-
opettajan virkasuhteen ehdot 1.8.2019 lukien, 9.5.2019 

26. Kuntatyönantajat, yleiskirje 9/2019, Työehtosopimus kunnallisen tuntipalk-
kaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2018-2019 eräiden vuosi-
lomamääräysten muuttamisesta, 9.5.2019 

27. Kuntaliitto, Yleiskirje 5/2019, Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistä-
miseen kunnan toiminnassa, 15.5.2019 

28. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
va luvan muuttaminen, Drno V/10431/2019, 23.4.2019 

29. Valvira, Päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, 
Drno V/8744/2019, 24.4.2019 

30. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamises-
ta, Drno V/8744/2019, 24.4.2019 
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31. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipai-
kan lopettaminen, Drno V/3442/2019, 20.5.2019 

32. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamises-
ta, Drno V/8744/2019, 24.4.2019 

33. AVI, Valtionavustuspäätös, Evijärven kuntoilukeskus, LSSAVI/12482/2018 
34. Metsähallitus, päätös, tutkimuslupa, 30.4.2019, MH 2278/2019/05.04.01 
35. Metsähallitus, päätös, lupa lintujen rengastamiseen, 6.5.2019, MH 

2614/2019/05.04.01 
36. VM, Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen 

vuonna 2019, VM/864/02.02.06.01/2019, 10.5.2019 
37. VRK, Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille, 

VRK/2394/2019, 9.5.2019 
38. Aktia, Salkunhoitoraportti 4/2019 
39. Taaleri, Varainhoitoraportti 4/2019 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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84 § MUUT ASIAT 

Khall § 84 
21.5.2018 1. Kuntaan tullut tontin ostotarjous 
 2. Evijärven kuntoilukeskuksen kuntosalihankkeen rahoitustiedustelu 
 
 Merkitään: Marja-Leena Kultalahti ja Alina Niemi poistuivat klo 18.13 
 

3. Tilatarpeet Kirkonkylän koululla (esikoulutilan laajennusmahdollisuus al-
kuopetusyksiköksi) 
4. Uusi rakennusmestari aloittaa 27.5.2019 
5. Antinrinteen tilanne 
6. Kunnaninsinöörin saavutettavuus / henkilöstövaje 
7. Teknisen toimen palautekysely 
8. Jätevesijärjestelmien uusimistarve 

 9. Ab Ekorosk Oy varsinainen yhtiökokous 14.6.2019 
10. Poliisin tutkinnan päätös koulukuljetuksen järjestämisestä (esitutkintaa ei 
suoriteta) 
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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 72 – 74, 76 - 84   
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 75 
 
 

 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 64 – 68  
 
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. 

 


