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22 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Valt § 22
28.6.2021

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljäntenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä
asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.
Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosivuille 23.6.2021 ja kokouskutsu on julkaistu viikon 25 Järviseudun Sanomissa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 23.6.2021.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvittäminen.
Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI
Valt § 23
28.6.2021

Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin
päätä.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Latukka ja Ulla Lassila.
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24 § KUNTAVAALIEN 13.6.2021 TULOKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Khall § 97
21.6.2021

Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 31 vahvistanut 13.6.201 pidettyjen kuntavaalien tuloksen ja antaa vaalilain 95 §:ssä edellytetyllä tavalla kunnanhallituksen ja valtuuston tiedoksi luettelon Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025:
-

Järj
nro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ehdokkaiden äänimäärä vertauslukuineen,

Ehdokas
nro nimi
13 Ahonen, Esko
2 Ahopelto, Antti
10 Kujala, Juha-Matti
23 Mäntylä, Pasi
3 Hanhikoski, Pauli
15 Anttikoski, Jari
33 Perkkalainen, Antti
20 Lehto, Alina
4 Kattilakoski, Markus
18 Kaski, Kalle
27 Vesala, Pertti
8 Takamaa, Jani
16 Hernesaho, Kari
32 Vertanen, Lasse
21 Mäkelä, Sebastian
6 Pahkakangas, Jarkko
12 Aho, Antti
14 Alkio, Juha
5 Kattilakoski, Vily
19 Katajamäki, Emma
7 Takamaa, Iris
17 Holm, Matti
30 Saari, Anssi
11 Forsbacka, Keijo
9 Vinkanharju, Juha
26 Pietilä, Mirva
28 Välikangas, Susanna
22 Mäkinen, Johannes
31 Uusitalo, Daniel
24 Niemi, Saija-Liisa
25 Niemissalo, Juha
34 Wetterstrand, Kristian

Ryhmä

Äänet

Vertausluku

KESK
KOK
KD
KESK
KOK
KESK
VAS
KESK
KOK
KESK
KESK
KOK
KESK
SDP
KESK
KOK
KESK
KESK
KOK
KESK
KOK
KESK
SDP
KD
KOK
KESK
KESK
KESK
SDP
KESK
KESK
VIHR

118
120
86
57
58
51
75
41
57
37
37
44
33
31
32
38
30
30
20
26
19
23
28
16
7
16
15
11
11
8
5
33

672,000
363,000
336,000
224,000
181,500
168,000
155,000
134,400
121,000
112,000
96,000
90,750
84,000
77,500
74,667
72,600
67,200
61,091
60,500
56,000
51,857
51,692
51,667
48,000
45,375
44,800
42,000
39,529
38,750
37,333
35,368
33,000
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-

SDP

Sivu

10

31,000

mitättömien äänten määrä oli 4,
äänten kokonaismäärä 1591.

Keskusvaalilautakunta totesi tasamäärän ääniä saaneiden välisen arvonnan
kirjaamisen jälkeen, että valtuustoon kaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025 on tullut
valituiksi seuraavat:
1. Ahonen Esko
Kunnallisneuvos
2. Ahopelto Antti
Muusikko, sähköasentaja
3. Kujala Juha-Matti
Konetekniikan insinööri
4. Mäntylä Pasi
Yrittäjä
5. Hanhikoski Pauli
Kiinteistönhoitaja
6. Anttikoski Jari
Maatalousyrittäjä
7. Perkkalainen Antti
Kuntayhtymän johtaja, eläkkeellä
8. Lehto Alina
Terveydenhoitaja
9. Kattilakoski Markus
Vakuutustarkastaja, eläkkeellä
10. Vesala Pertti
Maanviljelijä
11. Kaski Kalle
Yrittäjä
12. Takamaa Jani
Kehittämispäällikkö
13. Hernesaho Kari
Yrittäjä
14. Vertanen Lasse
Metsuri
15. Mäkelä Sebastian
Yrittäjä, kuljettaja
16. Pahkakangas Jarkko
Rakennusinsinööri
17. Alkio Juha
Ensihoitaja
VARALLA:
Kansallinen kokoomus
1. Kattilakoski Vily
Sähkömies, muusikko
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2. Takamaa Iris
Opiskelija
3. Vinkanharju Juha
Tekninen myyjä
Kesk + KD
1. Aho Antti
Kalvonpuhaltaja
2. Katajamäki Emma
Yrittäjä
3. Holm Matti
Yrittäjä
4. Pietilä Mirva
Talousasiantuntija, agrologi (amk)
5. Forsbacka Keijo
Eläkeläinen
6. Välikangas Susanna
Laitoshuoltaja, opiskelija
7. Mäkinen Johannes
Opiskelija
8. Niemi Saija-Liisa
Mielenterveyshoitaja, lähihoitaja
9. Niemissalo Juha
Eläkeläinen, opettaja
SDP + VAS
1. Saari Anssi
Kunnossapitoasentaja
2. Uusitalo Daniel
Production technician
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi luettelon kuntavaaleissa 2021 Evijärven kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista valtuustokaudelle 1.8.2021 – 31.5.2025.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044-7699 202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi.

Valt § 23
28.6.2021
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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25 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1. – 30.4.2021
Khall 100 §
21.6.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 –
30.4.2021. Toteumaraportti on liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 30.4.2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 25
28.62021
Toteumaraportti toimitetaan valtuustolle liitteenä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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26 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
Khall § 99
21.6.2021

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kesäkuussa 2016 hallituksessa ja valtuustossa hyväksyttiin Hyvinvoiva ja Elinvoimainen Evijärvi – kuntastrategia 2025. Strategiassa toteutettavat konkreettiset toimenpiteet määritellään erillisessä toimenpideohjelmassa.
Kuntastrategiaa on toteutettu toimenpideohjelmilla 2016–2017, 2019–2019 ja nyt meneillään olevalla toimenpideohjelmalla vuosille 2020–2021, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 29.6.2020 (§ 99).
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut,
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin. Toimenpideohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoitteet ja vastuutahot
näille toimille. Toimenpideohjelmassa 2020–2021 on 20 erillistä tavoitekokonaisuutta,
niiden alla on useita eri toimenpiteitä ja alakohtia. Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu määrärahaa talousarviossa. Investointien rahoituksesta päätetään kunnanhallituksessa erikseen tapauskohtaisesti.
Kuntastrategialle on hallituksessa 28.8.2017 (§ 196) nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtäviä on seurata ja arvioida kuntastrategian toteutumista sekä raportoida
siitä hallitukselle säännöllisesti ja valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee toimenpideohjelmat (TPO), jotka hyväksytään hallituksessa.
Toimenpideohjelman toteutusta on läpikäyty johtoryhmässä. Kuntastrategian ohjausryhmä käsittelee toteutumista 22.6.2021.
Toimenpideohjelman toimia on toteutettu monien eri toimijoiden toimin ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Monet toimenpideohjelmassa olevat toimet toteutuneet
suunnitellusti ja valtaosa muistakin toimista ovat edenneet ja etenemässä. Kulunen
vuoden aikana vallinnut koronan aiheuttama tilanne sekä henkilöstövaihdokset ovat
osaltaan vaikuttaneet toteuttamiseen ja aikatauluihin.
Pykälän oheismateriaalina on kuntastrategian toimenpideohjelman 2020–2021 toteutus. Toimenpideohjelmaan toteutus on merkitty nuolella ja sinisellä tekstillä, että se
erottuu alkuperäisestä toimenpideohjelmasta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntastrategian toimenpideohjelman toteutuksen tiedokseen ja vie sen valtuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Valt § 26
28.6.2021
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Oheismateriaalina toimitetaan kuntastrategian toimenpideohjelman 2020–2021 toteutus. Toimenpideohjelmaan toteutus on merkitty nuolella ja sinisellä tekstillä, että se
erottuu alkuperäisestä toimenpideohjelmasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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27 § KOPA / SUEVIITTI -HANKE
Siv.ltk § 52
25.5.2021

Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen
Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää
toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata.
Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun ammatti-instituutti ovat tehneet sopimuksen ja sitoutuneet yhdessä toteuttamaan ja maksamaan Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut –hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti. Syntyneet kustannukset on sovittu jaettavaksi kuntien asukasluvun suhteessa.
Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin
Ensisijaisena tavoitteena on koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen Järviseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä haasteena on pienenevät ikäryhmät sekä perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Kuinka
taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin, koska perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään
turvaamaan laadukkaan perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.
Liite 6.1 Järviseudun kuntien oppilaskehitys
Väestökehitys on hankkeen kunnissa laskeva ja edelleen syntyvyyden odotetaan laskevan. Nykyisten oppilaskehitystä kuvaavien tilastojen mukaan perusopetuksen oppilaiden määrä laskee koko alueella.
Saatavuuden ja saavutettavuuden takia hanke kehittää lukioiden yhteistä opetussuunnitelmaa ja opintotarjotinta, lisää verkko-opetusta sekä luo yhteisiä opiskelijahuoltopalveluja (erityisopetus, kuraattori- ja koulupsykologipalvelut). Opetustarjonnan
monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi tarkastelun alle otetaan myös toisen asteen
yhteiset työelämäopinnot. Koulutuksen järjestämiseksi tarkastellaan myös yhteisten
opettajien käyttöä. Oppilaitos- tai rakennuskohtaisesta ajattelusta halutaan siirtyä tarjonta- ja palveluajatteluun: miten tarjoamme opinnot yhdessä alueen nuorille.
Hankkeessa valmistaudutaan myös muilta osin tulevaan ennakoituun muutoksen:
- Henkilöstötarpeen ennakointi ja henkilöstöresurssin käyttö muuttuvan opiskelijamäärän opintojen järjestämisessä ml. perusopetus. Alueen erityispiirteenä on jo nyt
perus- ja lukio-opetuksen yhteiset opettajat.
- Tukipalvelujen yhtenäistäminen ja tehostaminen perusturvan kanssa.
- Valmistavan opetuksen yhtenäistäminen alueelle tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kotouttamiseksi. Tällä hetkellä alueen
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on yli 25% ulkomaalaistaustaisia.
Liite 6.2. Järviseudun kuntien palvelutarpeiden kehitys 2018-2040
Hankkeen eteneminen
Hankkeen ensisijaisena toimijana ja valmistelijana toimii KOPA-työnyrkki, jonka kokoonpanoon kuuluvat Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, JAMIn johtaja sekä Alajärven ja Vimpelin sekä Evijärven lukio-opetuksen rehtorit. Hanketta on
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ohjattu Kuntaliiton järjestämien tilaisuuksien kautta ja hankkeiden yhteyshenkilöiden
tapaamisten kautta.
Hankkeen yhteydessä on järjestetty alueen kunta- ja oppilaitosjohdon tapaaminen
Lappajärvellä 12.11.2021. Tilaisuuden lopputuloksena laadittiin skenaariot Järviseudun alueen tulevaisuuden koulutuspalveluista ja niiden pohjalta KOPA-työnyrkki laati
vaihtoehtoiset järjestämismallit esitettäväksi kuntien päättäjille. Samalla kuntajohdon
tulee antaa suuntaviivat valmisteluryhmälle koulutuksen järjestämisen mallin suunnitteluun.
Esitettyjä vaihtoehtoja:
1. Yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä -esi- ja perusopetus sekä toisen asteen koulutus
2. Yhteinen lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjä
3. Yhteinen lukio-opetuksen järjestäjä
4. Yhteinen esi-, perus- ja lukio-opetuksen järjestäjä
5. Mikään ei muutu
Mallien lisäksi KOPA-valmistelunyrkki teki oman linjauksensa koulutuksen järjestämisestä esitettäväksi kuntajohdon 9.2.2021 tilaisuudessa. Linjauksen mukaan alueelle
tulee saada yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä, jonka tehtävänä on järjestää esi- perus- ja lukiokoulutuksen Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin alueella vastuukunta-mallilla JAMIn tarpeet huomioiden. Vastuukunnalla tarkoitetaan kuntalain 51
§ ja 52 § mukaista toimintaa, jossa kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman
kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Lisäksi kuntien välisellä sopimuksella sovitaan Kuntalain 8 §: mukaisesta
toiminnan siirtämisestä toiselle kunnalle.
Linjauksen mukaista valmistelua jatketaan viemällä yhteinen esitys tiedoksi alueen
koulutuksen järjestäjille (ltk ja hallitukset sekä valtuustot) huhti-toukokuun 2021 aikana. Lisäksi syksyllä 2021 järjestetään kunta- ja oppilaitosjohdon sekä muiden kuntapäättäjien yhteinen tilaisuus, jossa todetaan valmistelun tilanne. Järjestettävällä tilaisuudella pyritään saamaan aikaan edelleen yhteinen näkemys tavoiteltavasta mallista ja toteuttajasta. Samalla sovitaan toteuttamisen aikataulusta.
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen
tilanteen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 104
21.6.2021
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja
saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Valt § 27
28.6.2021
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

28 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE KIINTEISTÖSTÄ POHJANTIE 1, RNO
52-401-2-330
Khall § 102
21.6.2021 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Ateno Oy:n kanssa käydyssä keskustelussa Ateno Oy on ilmoittanut kunnalle halukkuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52401-2-330 noin 26 000 m²:n (2,6 ha) määräalan.
Kyseinen määräala sijaitsee Vattuahon teollisuusalueen laajennusosalla, jonka asemakaavoitustyön edellytyksenä olevan pohjakartan laadinta on meneillään. Määräala
sijaitsee Ateno Oy:n omistaman teollisuuskiinteistön vieressä. Ateno Oy on ilmoittanut haluavansa hankkia määräalan mahdollistaakseen liiketoiminnan laajentamisen
tulevaisuudessa.
Kiinteistön Pohjantie 1 länsireunaan sekä pohjoisosaan jätetään kunnan omistukseen
vähintään 14 metrin kaistale tievaraukselle.
Valtuuston päätöksellä, asemakaavoitetun teollisuustontin myyntihinta Evijärvellä on
1€/m² ja kyseinen hinta on Ateno Oy:n tiedossa. Määräala myydään ilman puustoa.
Kunta poistaa puuston kesän 2021 aikana. Määräalan hinnaksi muodostuu 26 000 €.
Asemakaavoituksen ollessa myynti hetkellä kesken, kunta vastaa kaupan kohteena
olevan määräalan asemakaavoituksen kustannuksista.
Kyseisestä kaupasta on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa ja
on katsottu perustelluksi myydä määräala kiinteistöstä Ateno Oy:lle.
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle
myydään noin 26 000 m²:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä
sijaitsevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-330.
Myyntihinta määräalalle on 26 000 €. Määräala myydään ilman puustoa, kunta poistaa puuston kesän 2021 aikana.
Määräalan asemakaavoituksesta kustannuksista vastaa Evijärven kunta.
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (044 7699550)
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 28
28.6.2021
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Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

29 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN EVIHUOLTO OY:LLE KIINTEISTÖSTÄ SOININPALSTA
RNO 52-401-12-4
Khall § 103
21.6.2021 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari
Evihuolto Oy:n on tehnyt kunnalle ostotarjouksen Soininpalsta–nimisen tilan, Rno 52401-12-4 määräalasta. Määräala on erillinen palasta n:o 3 (52-401-12-4/3), jonka
pinta-ala on 4,24 ha (42 400 m²).
Määräala sijaitsee Kirkkotien varrella Evihuolto Oy:n omistaman kiinteistön vieressä.
Evihuolto Oy on ilmoittanut haluavansa ostaa määräalan metsämaaksi.
Määräalan kokonaispinta-ala on 4,24 ha, josta 2,38 ha on 0-5 vuotista taimikko ja
1,86 ha on viime talvena hakattua leimikkoa, jonne on jätetty muutama mänty siemennys puuksi sekä nuoria kuusia.
Valtuusto on vuonna 2006 päätöksellään vahvistanut kunnan metsäalueiden myyntiehdot, jossa on hinnoiteltu maapohja, sekä eri ikäluokkainen puusto.
Myyntiehtojen mukaan metsämaan perushinta on 1 000 €/ha ja 0-5 vuotias taimikko
on 1 200 €/ha.
Myyntiehtojen mukaan jokainen metsäkauppa arvioidaan erikseen ennen mahdollista
myyntiä ottaen huomioon metsikön sijainti, metsikön monimuotoisuusarvot ja mahdolliset metsikön muut käyttötarkoitusmahdollisuudet.
Evihuolto Oy:n tekemä tarjous määräalasta on 7 630 €.
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee määräalan myynnistä ja tekee ehdotuksen valtuustolle kokouksessa.
Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että määräalaa ei myydä.
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (044 7699550)
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 29
28.6.2021
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökaupan karttaotteet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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30 § EVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUVAN MUUTTAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA ASIASSA
Khall § 87
24.5.2021

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 7.5.2021 julkaissut kuulutuksen Vesilain
mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/17736/2020). Aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseen sekä valmistelulupaan.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Länsi- ja Sisä-Suomen
Aluehallintovirastolle jättämän hakemuksen pääasiallinen sisältö:
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee voimassa olevan
luvan haltijana lupaa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lisäksi hakija hakee
vesilain mukaista valmistelulupaa hakemuksen mukaisen säännöstelyn aloittamiseksi
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Evijärven ja sen yläpuolisen Lappajärven säännöstely on aloitettu Toisen vesistötoimikunnan 15.11.1954 antaman luvan perusteella, jota on sittemmin muutettu. Evijärven nykyiset vedenkorkeudet ja juoksutukset perustuvat Länsi-Suomen vesioikeuden
10.10.1991 antamaan päätökseen nro 64/1991/2, joka on saanut lainvoiman vuonna
1995 korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen.
Hakija hakee muutosta myös Lappajärven ja Evijärven säännöstelyyn liittyvistä tarkkailu- ja kompensaatiovelvoitteista annettuun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen
nro 77/1986/2 lupaehtoon 5, jota Korkein hallinto-oikeus on muuttanut 23.5.1988 antamallaan päätöksellä 2099. Haettava muutos koskee talviaikaisen vedenvaihtuvuuden riittävää turvaamista nykyisen Inanlahden sijaan koko Evijärven alueella.
Hankkeen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstely vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta säännöstelykäytäntöä, parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista
sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.
Säännöstelyyn haettava muutos
Voimassa olevan säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyöhyke, jolla
järven pinta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään. Hakemuksen mukaan
Evijärven ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja sekä säännöstelyn ylä- ja alarajoja
eli koko säännöstelykaaviota on tarkoitus nostaa 10 cm nykyistä korkeammalle.
Jatkossa kesäaikainen tavoitevyöhyke on korkeusvälillä N60 +61,70…+61,85 m (voimassa olevan luvan mukainen tilanne N60 +61,60…+61,75 m). Luvan mukainen alaraja on jatkossa N60 +61,50 m (nykytilanteessa N60 +61,40 m) ja yläraja N60 +62,25 m
(nykytilanteessa N60 +62,15 m). Jatkossa keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun
puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille N60 +61,55…+61,65 m (nykytilanteessa N60 +61,45…+61,55 m). N60 ja N2000 -korkeusjärjestelmien välinen ero
alueella on 41 cm (N2000 = N60 + 0,41m).
Lisäksi hakija esittää, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina vedenpinnan kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä juoksuttamalla Evijär-
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vestä minimissään Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 1 m3 /s (voimassa olevan luvan mukaisessa tilanteessa minimijuoksutus on Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 2
m3 /s).
Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan nopeiden laskujen ja nostojen osalta hakija esittää, että veden pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin
teon yhteydessä juoksuttamalla vähemmän kuin säännöstelykaaviossa kyseisen vyöhykkeen juoksutusmäärä olisi. Esityksen mukaan pulssitusta voitaisiin tehdä 1-3 kertaa talvikauden aikana. Hapetustilanteen parantamisen lisäksi pulssituksella on tarkoitus parantaa Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta.
Muilta osin Evijärven juoksutusmääräyksiin ei haeta muutosta.
Vaikutukset
Hakemuksen mukainen säännöstelykäytännön muutos vastaa kesäaikaan 2000–luvulla (lukuun ottamatta 2018–2020) vallinnutta säännöstelykäytäntöä.
Säännöstelynmuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyiseen lupapäätökseen verrattuna 10 cm. Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (leveys noin 1 m,
pinta-ala noin 16 ha) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vettymistä. Pinta-alan mukaan laskettuna veden alle jäävien alueiden kiinteistönomistajista 97 % ja vettyvien peltojen kiinteistöjenomistajista 45 % on antanut suostumuksensa hankkeelle. Hakemuksen mukaan vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 hehtaaria ja 10 cm:n kuivatussyvyyden muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yhteensä noin 250 000 euron haitat. Hakemuksessa korvattavaa haittaa on katsottu koituvan peltoalueille. Metsille ja niityille ei katsota koituvan korvattavaa haittaa. Tonttialueille hyödyn katsotaan olevan vettymishaittaa suurempi. Hakemus sisältää esityksen haittakorvauksista. Osa hankkeeseen suostuneista on ilmoittanut luopuvansa kokonaan tai osittain arvioiduista korvauksista. Hakija hakee aluehallintovirastosta pysyvää käyttöoikeutta keskivedenpinnan nousun vuoksi pysyvästi vesialueiksi muuttuville
maa-alueille.
Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 10 cm tasokorotusta
lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.
Muutos ei myöskään aiheuta muutoksia vesirakenteisiin tai Evijärven alapuolisten vesivoimalaitosten toimintaan.
Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven ja sen rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vesitilavuuden kasvu hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa vesistön tilaa. Myös kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat. Hankkeesta ei aiheudu haittaa Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000-alueeseen
ja sen suojeluperusteisiin tai järvellä havaitulle, luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaiselle viitasammakolle. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat myös yksityiset luonnonsuojelualueet (kohteet 82355 ja 82402) ja Tuuliniemen pohjavesialue (tunnus
1005202).
Hakemuksen mukaan hankkeen hyödyt on arvoitu selvästi hankkeesta aiheutuvia
haittoja suuremmaksi.
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Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä aluehallintovirastossa vireillä olevan Evijärven Jokisuun alueella tehtävien lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten (dnro LSSAVI/18878/2020) kanssa todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja,
joiden vuoksi alue on verkostoon sisällytetty.
Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: https://ylupa.avi.fi/fiFI/asia/1914480
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemus Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta on kunnan valtuuston 28.9.2020 § 37 tekemän päätöksen ja kunnan tahtotilan mukainen.
Evijärven kunta puoltaa Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hyväksymistä hakemuksen mukaisena.
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.
Keskustelun aikana Aapo Kirsilä, Jari Anttikosken, Marja-Leena Kultalahden ja Satu
Ritalan kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään vaatimus ELY-Keskukselle
toteuttaa vedenpinnan säännöstelyä säännöstelykaavion mukaisesti. Toteuttamatta
jättäminen tulee sanktioida. Olemassa olevaa tavoitevyöhykettä ja kevätkuoppaa ei
ole toteutettu vuodesta 1999, josta on seurannut ravinteiden huuhtoutumista kevättulvien takia järveen.
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 Aapo Kirsilän ehdotusta äänestävät EI. Äänestys- esitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Jukka Kuusela)
ja 4 EI-ääntä ( Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Satu Ritala, Jari Anttikoski).
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Aapo Kirsilän ehdotus on tullut kunnanhallituksen
päätökseksi äänin 4 -2.
Khall § 98
21.6.2021

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kuntaan on 31.5.2021 saapunut Kuntalain 94 pykälän mukainen pyyntö ylimääräisen
kunnanvaltuuston kokouksen järjestämiseksi koskien Evijärven säännöstelyluvan
muuttamista Aluehallintovirastossa kunnanhallituksen (24.5.2021 § 87) antaman lausunnon johdosta, joka pyynnön mukaan poikkeaa lainvoimaisesta Evijärven kunnanvaltuuston päätöksestä asiaa koskien.
Kuntalain 94 pykälän 2. momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle vähintään
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
Kunnanhallituksen on, kuntalain 93 pykälän mukaan valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat.
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Edellä on kunnanhallituksen antama lausunto asiasta (24.5.2021 § 87). Hallintosäännön 18 § 1. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta kuntaa
koskevissa lausuntopyynnöissä, jollei lausuntopyyntöä ole osoitettu jollekin muulle
toimielimelle.
Kuntalain tausta ja tulkinta –teoksen mukaan valtuuston käsittelyyn tuotavan asian
ollessa sellainen, joka ei kuulu valtuuston toimivaltaan kunnan sisäisessä työnjaossa
muodollisen toimivallan ollessa muulla viranomaisella, valtuuston käsittely ja kannanotto ovat luonteeltaan poliittista ohjausta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa antamansa lausunnon valtuustolle
tiedoksi.
Keskustelun aikana Alina Lehto ehdotti Teemu Kauriin ja Markus Kattilakosken kannattamana, että hallituksen päätös 24.5.2021 § 87 otetaan uudelleen käsittelyyn.
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 Alina Lehdon ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jari Anttikoski) ja 4 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Teemu Kauris, Alina Lehto, Satu Ritala).
Keskustelun aikana Alina Lehto ehdotti että, kunnanhallituksen 24.5.2021 antamaa
lausuntoa muutetaan seuraavasti: ”Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan pohjaehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: kunnanhallitus korostaa Evijärven valtuuston
28.9.2020 hyväksymässä säännöstelyluvan muutoshakemuksessa säännöstelykaavion ja tavoitevyöhykkeiden noudattamisen tärkeyttä sekä kevätkuopan toteuttamisen
merkitystä. Satu Ritala kannatti Lehdon ehdotusta.
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy lausuntonaan AVI:lle sen kunnanvaltuuston hyväksymän kannan, jota myös kunnanjohtaja
on virkavastuulla esittänyt kunnanhallituksen kokouksessa 24.5.021. Teemu Kauris
kannatti Kattilakosken ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen päätöksestä
24.5.2021 § 87 poikkeavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys
siten, että ne, jotka kannattavat Alina Lehdon ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina
Lehto, Satu Ritala, Jari Anttikoski) ja 2 EI-ääntä (Teemu Kauris, Markus Kattilakoski).
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen päätöksestä 24.5.2021 §
87 poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Alina Lehdon ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
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Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jari Anttikoski) ja 3 EI-ääntä (Teemu Kauris, Alina Lehto, Satu Ritala). Äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni (Markus Kattilakoski).
Merkittiin, että Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen kirjallisena.
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan pohjaehdotus.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Valt § 30
28.6.2021
Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti ehdotti, että:
1.valtuusto merkitsee kunnanhallituksen lausunnon tiedoksi ja
2. valtuusto ilmaisee mielipiteenään Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/17736/2020) seuraavaa: EteläPohjanmaan ELY-keskuksen hakemus Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta on
kunnanvaltuuston 28.9.2020 § 37 tekemän päätöksen ja kunnan tahtotilan mukainen.
Evijärven kunnanvaltuusto puoltaa Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hyväksymistä hakemuksen mukaisena.
Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle poliittisen ohjauksen seuraavasti: kunnanhallitus hyväksyy lausuntonaan sen kunnanvaltuuston
kannan, jota kunnanjohtaja on esittänyt kunnahallitukselle 24.5.2021.
Rita Haapasaari kannatti Terhi Kultalahden ehdotusta.
Lasse Vertanen kannatti Kattilakosken ehdotusta ja ehdotti sdp:n ryhmäpuheenvuorona, että asialle tulee laittaa piste, jotta lupahakemuksen käsittely voisi jatkua mahdollisimman nopeasti.
Heta-Mari Hernesniemi ja Jarkko Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta.
Terhi Kultalahti ehdotti neuvottelutaukoa, Markus Kattilakoski kannatti, puheenjohtaja
totesi, että pidetään 20 minuutin neuvottelutauko. Neuvottelutauko päättyi 20.30.
Päätös: Valtuusto päätti lausua yhteisenä mielipiteenään Länsi- ja Sisä-Suomen
Aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro
LSSAVI/17736/2020) seuraavaa: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemus Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta on kunnanvaltuuston 28.9.2020 § 37 tekemän
päätöksen ja kunnan tahtotilan mukainen. Evijärven kunnanvaltuusto puoltaa Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hyväksymistä hakemuksen mukaisena
Lisäksi valtuusto antaa poliittisena ohjauksena kunnanhallitukselle edellä olevan yhteisen mielipiteen tiedoksi.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 22 – 27, 30 - 31
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus:
Pykälät: 28 - 29

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus:
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
fax 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät:
Valitusaika 14 päivää

Valituskirjelmä

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.)
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

