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130 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 130 
7.9.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
131 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 131 
7.9.2020 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. 

 

132 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 132 
7.9.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Aapo Kirsilä. 
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133 § VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021–2023 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 133 
7.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuk-

sia niin kansantalouteen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin. Arvion mukaan 
Suomen BKT supistuu 5,5 % vuonna 2020. Kuntatalouden osalta vaikutuksia voi tar-
kastella menojen kasvun ja tulojen supistumisen kautta. Monet vaikutuksista tulee 
kuntiin välillisesti ja viiveellä. 

 
 Kuntatalouden kehitys on ollut heikkoa ja näkymät vaikeat jo useamman vuoden, eikä 

vuosi 2019 tuonut tähän poikkeusta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2019 ti-
linpäätösarviotietojen perusteella kuntatalous heikkeni viime vuonna melko voimak-
kaasti. Sekä kuntatalouden toimintakate että vuosikate heikkenivät selvästi edellis-
vuodesta. Kuntatalouden vuosikatteen heikkenemisen taustalla oli ennen kaikkea 
kuntien vuosikatteen heikkeneminen toimintakulujen voimakkaan kasvun ja verotulo-
jen vaimean kasvun seurauksena. Kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin 
käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa, joista joh-
tuen osa kunnallisveroista siirtyi tilitettäväksi vuonna 2020. Kuntatalouden heikon ke-
hityksen seurauksena myös negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi 
vuonna 2019 selvästi. Kuntakokoryhmittäisen tarkastelun perusteella veroprosenttiin 
suhteutettuna heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy laskennallisen 
veronkorotuspaineen kasvuna kaikissa kuntakokoryhmissä. Suurin veronkorotus-
paine kohdistuu alle 5 000 asukkaan kuntiin. 

 
Kuluva vuosi 2020 
 

 Evijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate 
on -403 t€ alijäämäinen ja tilikauden tulos on -1,061 M€ alijäämäinen. Kesäkuun lo-
pun 2019 toteumassa talousarvio on toteutunut pitkälti budjetoidun mukaisesti. Koro-
nan vaikutukset eivät juurikaan näy ainakaan toistaiseksi kunnan taloustilanteessa.   

 
 Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina kuluvalle ja tuleville vuosille. Evijärven 

kunnan tilinpäätöksessä 2019 kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 3,229 M€ ja 
konsernitase osoittaa kokonaisuudessaan kertynyttä ylijäämää 1,214 M€. 

 
 Jos vuosi 2020 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi, niin tilinpäätös on jokseenkin 

talousarvion mukainen tai hieman sitä parempi, joten vuodesta näyttää kertyvän ali-
jäämää noin miljoona euroa. Tasapainoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähin-
tään 0-tulokseen. Alijäämä syö kertynyttä ylijäämää. 

 
 Tulevan vuoden 2021 näkymät  
 

Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista, joista verotulot ja valtionosuudet ovat kaksi isointa tuloerää. Kuntalii-
ton uusimman (17.6.20) verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2021 
nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 7,743 M€. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän 
6,410 M€, yhteisöveroja 576 t€ ja kiinteistöveroja 757 t€. Verotuloennuste aiheuttaa 
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vajeen tulojen ja menojen välille taloussuunnitelmaan verrattuna. Taloussuunnitel-
maan verotuloja on kirjattu vuodelle 2021 8,317 M€. Erotus on arvion ja suunnitelman 
välillä on 574 t€. Valmistelussa tulee arvioida veronkorotuksen tarvetta.  

 
Kuntaliiton tuoreimman (26.6.20) valtionosuusennusteen mukaan Evijärvi saa vuonna 
2021 valtionosuuksia yhteensä 9,528 M€. Talousarviossa 2020 suunnitelmavuodelle 
2021 on arvioitu valtionosuuksia 9,395 M€ eli tulevan vuoden ennuste on tätä 133 t€ 
suurempi. Kunnan valtionosuus perustuu asukaslukuun ja kuntalaisten määrän las-
kiessa myös valtionosuus pienenee. 

 
 Verotulo- ja valtionosuus ennusteet muuttuvat ja tarkentuvat syksyn aikana. Verotulot 

ja valtionosuudet 2020 ovat tämän hetken ennusteiden mukaan yhteensä 17,271 M€, 
kun ne ovat taloussuunnitelmassa 17,712 M€.  Valtionosuudet ja verotulot alittavat 
taloussuunnitelmaan kirjatun tulopohjan noin 440 t€, joka vastaa noin 1,25 kunnallis-
veroprosenttiyksikön verotuloa kunnalle.  Verotulo- ja valtionosuus ennusteet elävät 
ja tarkentuvat syksyn aikana. 

 
Valmistelun lähtötilanne on noin 1 M€ alijäämäinen, kun huomioidaan vuoden 2021 
taloussuunnitelmavuoden raami, verotulo- ja valtionosuusennusteet, avustukset sekä 
henkilöstökulut. Evijärven kunnassa on parhaillaan menossa taloudentasapainotta-
missuunnitelman laatiminen. Tämän työn tulokset huomioidaan talousarvion valmiste-
lussa. Työssä huomioidaan sekä tulojen lisäykset että menojen vähennykset. 
 
Jatkovalmistelussa tulee varmistaa kunnan menojen ja tulojen osalta, että saavute-
taan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2021 ja kunnan talous on 
realistisesti tasapainossa suunnittelukauden 2021–2023 loppuun mennessä. Hallinto-
kuntien tulee pysyä vuoden 2020 talousarvion yhteydessä päätetyn vuoden 2021 ta-
loussuunnitelman kustannusraameissa vuonna 2021 sekä suunnitelmavuosina 2022–
2023. Muussa tapauksessa hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle ne toi-
menpiteet, joilla korvataan niiden aiheuttamat kulujen ylitykset raameihin nähden. 
 
Laadintatavoitteet:  

 
- Tavoitteena on, että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnittelu-

kauden loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan yli-
jäämäinen tulos. 

- Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapai-
nottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistel-
laan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstöme-
not on 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 
% sekä huomioidaan eläkemaksut.  
 

Johtoryhmä, lautakunnat, hallitus ja valtuusto valmistelevat ja käsittelevät talousar-
viota laadintatavoitteiden mukaisesti. 

 
Talousarviovalmistelun taustalla on hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. Kun-
tastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strategian 
toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toimen-
piteisiin varataan riittävät määrärahat. 
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Kuntalaki ei edellytä vuositasolla tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä 
nollatulokseen. Käytännössä tiilikauden tulos voi olla talousarviossa tai yksittäisenä 
suunnitelmavuotena voi olla yli -tai alijäämäinen. Laadittavan taloussuunnitelman on 
kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

useita keskusteluita ja käsittelyitä. Hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset ta-
lousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2020. 

 
 Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja 
vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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134 § HANKKEIDEN TILANNE JOIHIN KUNTA ON MYÖNTÄNYT ALKUPÄÄOMAA  

Khall § 134 
7.9.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
  

Evijärven kunta myöntää alkupääomalainaa mahdollistaakseen erilaisten hankkeiden 
toteuttamisen kunnassa. Käytännössä hankkeiden rahoitus on varsin takapainottei-
nen, jolloin alkupääomalaina mahdollistaa hankkeen aikaisen rahoituksen sekä mah-
dolliset viivytykset hankkeiden maksatusvaiheessa. 

 
Kunta on myöntänyt alkupääomalainaa seuraaville hankkeille, joita ei edellisessä kat-
sauksessa (KH 10.2.2020 § 19) ole todettu valmiiksi ja alkupääomalainaa loppuun 
maksetuksi: 

 Elinvoimainen Evijärvi (KH § 118, 15.6.2015) 

 Liikuntaleikkipuisto (KH § 184, 14.8.2017) 

 ENS investointihanke (KH § 169, 8.10.2018) 

 Kuntoilukeskus (KH § 62, 27.4.2020) 
 

Hankkeiden velkakirjoissa on sovittu, että alkupääoma maksetaan takaisin, kun 
hanke on saanut ELY-keskukselta tarvittavan maksatuksen. Liikuntaleikkipuisto ja 
ENS:n -hankkeilla kunnan myöntämän lainan takaisinmaksu on arvioitu tapahtuvan 
viimeistään 30.6.2020. Elinvoimainen Evijärvi –hankkeen eräpäivä on 30.11.2020 ja 
Kuntoilukeskus –hankkeen eräpäivä on 31.12.2020. 
 
Liikuntaleikkipuisto –hankkeesta ja ENS:n investointihankkeesta on pyydetty selvi-
tystä / suunnitelmaa alkupääomalainan takaisinmaksusta. Hankkeiden kunnan myön-
tämän rahoituksen takaraja on näissä hankkeissa syytä neuvotella uudelleen. 

 
Oheismateriaalina on tilanne hankkeittain. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Hallitus merkitsee hankkeiden tilanteen tiedokseen ja val-
tuuttaa kunnanjohtajan jatkamaan kunnan myöntämien lainojen eräpäivää 30.6.2020 
erääntyneiden lainojen osalta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 7.9.2020 223 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

135 § EVIJÄRVEN KUNNAN SITOUTUMINEN AISAPARIN TOIMINTA-ALUEESEEN 
TULEVALLE OHJELMAKAUDELLE 2021 – 2027 JA KUNTARAHAOSUUTEEN 2021 - 
2028 

Khall § 135 
7.9.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Leader Aisapari pyytää tulevan EU:n ohjelmakauden valmistelua varten kunnilta si-
toumusta toiminta-alueeseen ja kuntarahaan. Aisaparin toiminta-alue on: Alajärvi, 
Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli. 
 
Tulevan ohjelmakauden strategiaan liittyen Leader Aisapari toimittaa tämän vuoden 
loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) perustietoa alueesta 
sekä verkosto- ja tarveanalyysin. Varsinaisen ohjelmakautta 2021 – 2027 koskeva 
strategia tullaan laatimaan vuoden 2021 aikana. Uusi ohjelmakausi alkaa näillä näky-
min vuoden 2023 alussa. Vuodet 2021 – 2022 tulisivat tämän hetkisen tiedon mu-
kaan olemaan ”siirtymäkautta”. Rahoitusta Leader -ryhmille tulisi jaettavaksi myös 
siirtymäkauden aikana eli pidempää katkosta hanketoimintaan ei tällä kerralla tulisi. 
Hankkeita toteutettaisiin vanhan kauden strategian mukaisesti, mutta käyttöön otettai-
siin uuden ohjelmakauden rahat. Yksityiskohdat siirtymäkauteen liittyen selkiintyvät 
alkusyksystä.  
 
Sekä siirtymäkauteen, että tulevaan ohjelmakauteen liittyen Aisapari tarvitsee alu-
eensa kaupungeilta ja kunnilta sitoumukset 1) siitä, että kuntanne haluaa jatkossakin 
olla osa Aisaperin toiminta-aluetta ja 2) sitoumukset tulevan kauden kuntarahaosuu-
teen. 
 
Aisaparin alueen asukasmäärä on tällä hetkellä noin 47.800 asukasta. Aisapari pyrkii 
saamaan saman rahoituskehyksen tulevalla ohjelmakaudella kuin mitä se on ollut ny-
kyisellä kaudellakin. Lisäksi jo tässä vaiheessa huomioidaan mahdolliset lisäkehyk-
set, ettei kauden aikana olisi tarvetta lisäkuntarahapyyntöihin. 
 
Nykyisellä kaudella Aisaparin saama julkisen tuen määrä on ollut 11.334 milj. €, 
josta kuntarahan määrä n. 2,0 milj.€, jonka lisäksi kuntien suora tuki n. 0,3 milj. 
 
Aisapari esittää alueen kunnille, että laskutettava kuntarahaosuus vuosina 2021 – 
2028 (Huom. 8 vuotta) olisi 5,25 €/asukas/vuosi. Tuolla summalla päästään 
2,0 milj.€ kuntarahaosuuteen jolloin Aisaparin on mahdollista hakea n. 10 milj.€ julki-
sen rahoituksen osuutta. Tällä hetkellä kuntarahaosuus on 5 €/asukas/vuosi. 
 
Leader-toiminnan rahoittaminen on kunnille kannattavaa. Myönteisiä päätöksiä on 
ohjelmakauden aikana tehty yli 300 kpl. Hankkeita on jokaisessa alueen kunnassa ja 
hakijoina on pääasiassa paikalliset yhdistykset, kylät, kunnat ja kaupungit. Esimer-
kiksi monet luontopolut, kylätalot ja metsästysmajat on rakennettu tai kunnostettu Ai-
saparin tuella. Myös moni yritys on saanut tarvitsevansa investointituen. Maksettu 
kuntarahoitus on tuonut mukanaan 80 % julkista rahoitusta EU:lta ja valtiolta. Lisäksi 
alueen yritykset ja yhteisöt ovat panostaneet hankkeisiin noin 10 milj. € joko rahana 
tai hankkeen hyödyksi tehtynä talkootyönä. Näin ollen kuntien rahoitusosuus koko-
naiskustannuksista on noin 11 %. Kuluvalla ohjelmakaudella Aisapari on tukenut noin 
100 yritystä. Toukokuun 2020 loppuun mennessä yrityshankkeista on päättynyt noin 
puolet. Näiden hankkeiden kautta alueelle on syntynyt 16 uutta yritystä ja 42 uutta 
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työpaikkaa. Yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet noin 6 milj. € ja tuloksissa kasvua 
on noin 1 milj. €. 
 
Evijärven kunnan väkiluku 31.12.2019 oli 2425 henkilöä. Ohjelmakaudelle 2021 - 
2027 Aisapari ry:n esittämä kuntarahaosuus on Evijärven kunnan osalta 12 731,25 € 
vuodessa. 
 
Aisaparin kuntarahoitus sisältyy tulevien vuosien taloussuunnitelmiin. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta sitoutuu: 
1. Aisaparin toiminta-alueeseen ja 
2. kuntarahaan 5,25 €/asukas/vuosi tulevalle ohjelmakaudelle vuosiksi 2021 - 2028 

 
Päätös annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Määrärahat esitetään valtuustolle ensi 
vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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136 § PK-YRITYSTEN MAAKUNNALLINEN OMISTAJANVAIHDOSPALVELUN RAHOI-
TUS VUOSINA 2021 – 2023 

Khall § 136 
7.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven kunnanhallitus on tehnyt 10.4.2017 (§ 70) päätöksen osallistua Etelä-Poh-
janmaan Yrittäjien omistajanvaihdospalvelun rahoitukseen vuosina 2018–2020. Vas-
taavasti kunta on ollut aiemmin mukana palvelun rahoituksessa myös vuosina 2015–
2017. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on tehnyt kunnille esityksen pk-yritysten maakun-
nallisen omistajanvaihdosneuvonnan rahoituksen jatkamisesta vuosille 2021–2023.  

 

Omistajanvaihdospalvelu on hyvä palvelu erityisesti yrittäjille. Yksi palvelun kes-
keinen tavoite on edistää alueella tietoisuutta omistajanvaihdosten tarpeellisuu-
desta ja omistajanvaihdoksia sekä parantaa ja nopeuttaa omistajanvaihdospro-
sesseja. Omistajanvaihdospalvelu tukee osaltaan hyvinvoiva ja elinvoimainen 
Evijärvi kuntastrategiaa. Se on kirjattu yhdeksi kuntastrategian toimenpideohjel-
man alakohdaksi ja omistajanvaihdospalvelu on myös yksi palvelu rakenteilla ole-
vassa Evijärven kunnan elinkeinojen palvelupolussa.  

 
Vuosille 2020–2023 kustannuksiksi on arvioitu 77.000 euroa/vuosi. Etelä-Pohjan-
maan Yrittäjät osallistuu palvelun kustannuksiin 15 prosentilla. Loppuosan kulut 
on jaettu osallistuville kunnille asukaslukujen suhteessa. Evijärven osuus hank-
keen rahoituksen jyvityksestä on 1,27 %, joka on 833 euroa vuodessa, jos kaikki 
kunnat ovat esitetysti mukana jatkorahoituksessa.  

 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien esitys kunnille omistajanvaihdos-
palvelun jatkamisesta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun rahoitukseen vuosina 2021–2023 kunta-
koon mukaan jyvitetyllä rahoitusosuudella, jos valtaosa mukana olleista kunnista si-
toutuu rahoitukseen.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 137 
7.9.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven Pesulan omistaja on vaihtunut. Toimintaa jatkaa LP-Invest Oy.  
Aiempi pesulan vuokrasopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 30.3.2009. Alku-
peräisen vuokrasopimuksen mukainen vuokra oli 330 €/kk (alv 0 %). Sopimukseen 
on tehty vuosittaiset indeksikorotukset ja vuokra on nyt 375,15 €/kk (alv 0 %). Sopi-
muksen mukainen indeksikorotus tehdään vuosittain 1.4.2021 alkaen.  
 
Evijärven pesulassa on oma sähkömittari ja oma vesimittari. Sähkö ja vesi eivät si-
sälly vuokraan. Kunta laskuttaa vesimaksut pesulalta vuokralaskujen yhteydessä. 
Hallintosäännön (§ 18) mukaisesti kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden vuok-
ralle antamisesta ja ottamisesta siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu muulle vi-
ranomaiselle. 
 
Asia oli keskusteluasiana kunnanhallituksessa 17.8.2020. Pesulan vuokrasopimus on 
päivitetty aikaisemman sopimuksen pohjalta uuden omistajan tiedoilla.   
 
Liitteenä on päivitetty pesulan vuokrasopimus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen pesu-
lakiinteistön vuokrasopimuksen LP-Invest Oy:n kanssa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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138 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAKIJOIDEN HAASTATTELUT JA HAASTATTE-
LUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 

Khall § 138 
7.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen  
 

Kunnanhallituksen kokouksessa 7.9.2020 valitaan kunnanjohtajan virkaan hakeneista 
haastateltavat. Kunnanjohtajan virkaan hakevien ensimmäinen haastattelukierros on 
tavoitteena järjestää viikolla 38 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää haastattelutyöryhmään kunnan-
hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat ja sivistys-
toimenjohtajan. 
 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkir-
jan pitäjäksi valittiin Päivi Lappinen. 
 
Aapo Kirsilä ehdotti Markus Kattilakosken kannattamana, että haastatteluryhmään 
nimetään myös johtoryhmästä kehittäjäkoordinaattori. Puheenjohtaja kysyi voivatko 
kaikki kannattaan ehdotusta. Eriäviä mielipiteitä ei tullut. 
 
Markus Kattilakoski toi joidenkin terveiset toiveesta osallistua haastatteluun. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Haastatteluryhmään nimettiin myös kehittäjäkoor-
dinaattori. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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139 § KUNNANJOHTAJAN VIRKAA HAKENEIDEN HAASTATTELUUN KUTSUTTA-
VIEN VALINTA 

Khall § 139 
7.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen  
 

Kunnanjohtajan viran hakuaikana virkaan haki 11 henkilöä ja yksi, joka on antanut 
suostumuksensa. Yhdistelmä hakijoista lähetetään sähköpostitse kunnanhallituksen 
jäsenille etukäteen tutustumista varten. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henki-
löt. 
 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkir-
jan pitäjäksi valittiin Päivi Lappinen. 

 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt 
Annukka Annala, Miikka Autio, Heta-Mari Hernesniemi, Erkki Hirsimäki, Mikko Huh-
tala, Miika Kataja, Eveliina Nokua-Keisanen ja Mikko Rantalahti. 
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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140 § EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN MUUTOS 

Khall § 25 
10.2.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Lappajärven ja Evijärven yhteinen voimassa oleva säännöstelylupa on myönnetty 
vuonna 1991 ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 1995 korkeimman hallinto-oikeuden 
käsittelyn jälkeen. Nykyisen säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyö-
hyke, jolla järven pinta on pyrittävä pitämään. Kesäaikana tavoitevyöhyke on N60-jär-
jestelmässä korkeusvälillä +61,60…+61,75 m. Luvan mukainen alaraja on N60 +61,40 
m ja yläraja N60 +62,15 m. Keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun puolivälistä al-
kaen maaliskuun loppuun mennessä välille +61,45…+61,55 m. Oheismateriaalina ole-
vassa kuvassa 1. on esitetty Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio. 
 
Evijärven vedenkorkeutta on pidetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien paljolti noin 5-10 
cm säännöstelyluvassa määrätyn tavoitevyöhykkeen yläpuolella Evijärven kuntalaisten 
toivomuksesta. Luvan mukaisia varsinaista ylärajaa ei kuitenkaan ole ylitetty. Keväällä 
2018 palattiin lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, jota useat kuntalaiset, 
mökkiläiset ja järven käyttäjät pitävät liian matalana. 
 
ELY-keskus, Evijärven kunta ja alueen osakaskunnat (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kir-
konkylä ja Jokelankylä) ovat keväästä 2018 lähtien selvittäneet mahdollisuutta hakea 
säännöstelylupaan sellaista muutosta, jolla tavoitevyöhyke ja muut säännöstelyrajat 
nostettaisiin vastaamaan pitkään vallinnutta säännöstelykäytäntöä. ELY-keskus toimisi 
luvanhakijana, koska nykyinen säännöstelylupa on ELY-keskuksella. Jos lupamuu-
tosta haetaan, niin asian ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kuultuaan 
ensin kaikkia asianosaisia.  
 
Evijärven kunta, alueen viisi osakaskuntaa (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kirkonkylä ja 
Jokelankylä) sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelivat kesäkuussa 2018 Evi-
järven säännöstelystä ja perustivat säännöstelyn suunnittelutyöryhmän. Neuvottelujen 
perusteella päädyttiin selvittämään tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa. Evijärven 
kunnostusta edistävä KOHO-hanke laati säännöstelyä koskevan kyselyn, joka lähetet-
tiin järven vedenpinnan noston vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille hei-
näkuussa 2018. Kyselyn tulosten perusteella 85 % vastanneista kannatti Evijärven ve-
denpinnan nostoa. Elokuussa 2018 Evijärvellä järjestettiin myös yleisötilaisuus, jossa 
säännöstelyn mahdollista muutosta esiteltiin paikallisille.  
 
Suunnittelutyöryhmä päätyi kyselyn vastausten ja yleisötilaisuuden palauteen perus-
teella selvittämään muutosta, jolla Evijärven säännöstelyn tavoitevyöhykkeen ala- ja 
ylärajaa korotettaisiin 10 cm nykyisistä rajoista. Myös säännöstelyn ala- ja ylärajaa 
nostettaisiin 10 cm. Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 
tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuttaisi Evijärven ylä- tai tai alapuolisille 
vesistöalueille.  
 
Jos järven keskivedenkorkeuteen haetaan lupamuutosta, tulee aluehallintovirastolle 
esittää mitä hyötyjä ja haittoja lupamuutoksesta aiheutuisi. Evijärven vedenpinnan 
nosto parantaisi järven käyttömahdollisuuksia ja edistäisi rantojen virkistysmahdolli-
suuksia. Myös järven talven aikaisen happitilanteen ja mm. kalojen elinolosuhteiden 
oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä. Virkistyskäyttöhyödyt ja luon-
nontaloudelliset hyödyt vaikuttavat merkittävästi kuntalaisiin, mökkiläisiin ja kaikkiin jär-
ven käyttäjiin. Näitä hyötyjä on vaikeaa arvioida rahassa. 
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Toisaalta järven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen ai-
heuttaisi kapean rantakaistaleen jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla 
peltojen vettymistä. Maatalouden harjoittajilta on tullut vastustusta säännöstelyn muut-
tamiseen. Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vahingot on arvioinut ELYn kustannuk-
sella Maveplan Oy. Metsille ei katsottu koituvan korvattavaa haittaa ja tonttialueilla hyö-
dyn katsottiin olevan vettymishaittaa suurempi.  Peltomaan osalta Maveplan Oy mää-
ritteli veden alle jäävän rantakaistaleen ja vettyvien alueiden pinta-alat. Järven ran-
nasta pysyvästi veden alle arvioitiin jäävän noin metrin levyinen kaistale. Peltojen 
osalta määriteltiin vettymisvyöhykkeen ulottuvan 1,2 m tulevan tavoitevyöhykkeen ylä-
rajan yläpuolelle eli laskennallinen vettymisen yläraja oli N60 +63,05 m. Alavien peltojen 
kuivatussyvyyden arvioitiin pienevän 10 sentillä.  
 
Maveplan Oy:n tekemässä vahinkoarviossa vettymisvahinkojen korvaus oli 800 €/ha, 
joka on 10 % arvioidusta täyden kuivatussyvyyden omaavan pellon arvosta (8000 
€/ha). Pysyvästi veden alle jäävä rantakaistale luokiteltiin joutomaaksi, jonka arvoksi 
on arvioitu 100 €/ha. Pysyvästi veden alle jäävät alueet esitettiin vesilain säädösten 
mukaisesti korvattavaksi 1,5-kertaisena. Laskettujen korvausten yhteismäärä oli vahin-
koarviossa noin 250 000 €.  
 
Mahdollista lupahakemusta varten pyydettiin rantakiinteistöjen omistajilta ja vettymis-
vaikutusalueen kiinteistönomistajilta suostumusta säännöstelyluvan muuttamiseen. 
Vettyvien peltoalueiden ja veden alle jäävien peltoalueiden omistajien suostumuslo-
makkeen yhteydessä lähetettiin laskelmat kyseisen peltoalueen vettymiskorvauksista. 
Veden alle jäävät alueet olisivat suurelta osin osakaskuntien omistuksessa. Kaikki Evi-
järven rantojen osakaskunnan ovat tehneet päätöksen suostua vedenpinnan nostoon 
ilman korvauksia. Osakaskunnat ovat nähneet, että hankkeesta syntyvä hyöty on hait-
toja suurempi. Myös osa yksityisistä henkilöistä on ilmoittanut luopuvansa mahdolli-
sesta korvauksista. Runsaasta tuhannesta suostumuslomakkeesta 52 % on palautettu 
ja maanomistajat ilmoittivat suostuvansa hankkeeseen. Kiinteistöistä, joilla on vettyviä 
peltoalueita, 48 % on ilmoittanut suostuvansa veden pinnan nostoon ja pinta-alasta 
mitattuna suostuvien osuus on 44 %.  
 
Evijärven eteläpuoleisten alueiden viljelijöille on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta 
vedenpinnan tavoitevyöhykkeen mahdollisesta nostosta ja mahdollisuudesta tehdä 
alueelle peltojen kuivatuspumppaamoja. Paikalla olleet viljelijät pitivät nykyisen luvan 
mukaista säännöstelyä tyydyttävänä eivätkä kannattaneet säännöstelyluvan muutosta. 
Viljelijöiden toiveesta Evijärven eteläpuolisten peltoalueiden kuivatuksen parantami-
sesta pumppaamojen avulla teetettiin ELYn kustannuksella Maveplan Oy:llä yleissuun-
nitelma korkeuskäyrän N60 +63,00 m alapuolella sijaitseville peltoalueille. Tehtyjen ar-
vioiden mukaan Kirsinpäkin pumppaamon valuma-alue olisi 115 ha, pumppaamo to-
teutettaisiin kahdella 7 kW pumpulla ja kustannusarvio toimenpiteille on 256 000 € (alv 
0 %). Varispuron/Väämosanojan pumppaamoiden valuma-alue olisi 74 ha ja kustan-
nusarvio 128 000 € (alv 0 %). Isonnevanojan pumppaamon valuma-alue olisi suuruu-
deltaan 17 ha ja kustannusarvio 55 500 € (alv 0 %). Vastaavasti vettymiskorvaukset 
kyseisille alueille olisivat: Kirsinpäkin alue: 52 800 €, Varispuron/Väämosanojan alue: 
23 200 € ja Isonnevanoja: 9 600 €.  
 
Koska pumppaamojen rakentamiskustannukset Evijärven eteläpuolisille peltoalueille 
olisivat noin viisinkertaiset verrattuna kyseisille alueille laskettuihin vettymiskorvauk-
siin, pumppaamojen rakentaminen ei tässä hankkeessa ole taloudellisesti perusteltua. 
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Muilla pienemmillä peltoalueilla Evijärven ranta-alueilla pumppaamot olisivat suh-
teessa tätäkin kalliimpia. Halutessaan viljelijät voivat toteuttaa pumppaamoja omana 
hankkeenaan, sillä suunnitellut pumppaamot parantaisivat kyseisten peltojen viljelyolo-
suhteita selvästi nykyistä paremmiksi. ELY-keskukselta voi mahdollisesti saada tukea 
tällaiseen hankkeeseen.  
 
Nyt esillä olevan Evijärven säännöstelyluvan muutoksen jälkeen Evijärven vedenpinta 
olisi melko lähellä sitä mitä se on 2000-luvulla pääosin ollut. Tavoitevyöhykkeen sekä 
säännöstelyn ylä- ja alarajan taso lupamääräyksissä nousisivat 10 cm. Ennen uuden 
säännöstelyn aloittamista alavien peltoalueiden ja veden alle jäävien alueiden kiinteis-
tönomistajille maksettaisiin niille lasketut kertakorvaukset lukuun ottamatta niitä alu-
eita, joiden omistajat ovat luopuneet korvauksista. Evijärven kunta ja Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus ovat alustavasti sopineet, että ne yhdessä osallistuisivat säännös-
telyn muutoksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lopullinen kustannusjako tarkentuu myö-
hemmin, jos hanke etenee. 
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt Evijärven kunnan kantaa Evijärven sään-
nöstelyluvan muutoksen hakemisesta aluehallintovirastolta. Säännöstelyn muutosten 
tarkoituksena on muuttaa säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta 
säännöstelykäytäntöä. Evijärven säännöstelyn ylä- ja alarajoja sekä veden tavoite-
vyöhykettä nostettaisiin 10 cm. Ely-keskus toivoo kunnan vastausta helmikuun 2020 
loppuun mennessä.   
 
Evijärven kunta on viime vuosina panostanut merkittävästi Evijärven kunnostukseen. 
Kuntastrategian mukaisesti asumisen ja hyvinvoinnin yhtenä päätavoitteena on, että 
kunnan viihtyisyyttä lisätään vesistöjen kunnostuksella. Näin luodaan edellytyksiä Evi-
järven nykyistä monipuolisemmalle käytölle ja hyödyntämiselle kunnan vahvuusteki-
jänä. Säännöstelyluvan muutos tukee vahvasti tätä tavoitetta. Kuntastrategian toimen-
pideohjelmassa on järven pitkäjänteisellä kehittämisellä ja kunnostuksella lisätty viih-
tyisyyttä, parannettu Evijärven kuntoa ja lisätty järven hyödyntämismahdollisuuksia 
KOHO-hankkeella. Maatalous on merkittävä elinkeino Evijärvellä ja elinkeinojen edis-
täminen sekä elinkeinotoiminnan edellytysten luominen on kunnassa tärkeää myös 
kuntastrategian perusteella. 
 
Säännöstelyluvan muutoksesta käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on haettu 
mahdollisimman hyvää kompromissia, joka tukee sekä Evijärven viihtyisyyttä ja moni-
puolista hyödyntämistä sekä ranta-asumista ja mahdollistaa maatalouden elinkeinojen 
harjoittamisen mahdollisimman hyvin. Maatalouteen ja erityisesti maanviljelyyn veden-
pinnan nostosta aiheutuu vettymishaittoja, joiden vuoksi perusteita 10 cm suurempaan 
vedenpinnan korotukseen ei ole nähty olevan. 10 cm korotus säännöstelylupaan on 
kunnan kokonaisedun mukainen hyvä kompromissi. Käytännössä tämä muutos vaki-
naistaa jo aiempina vuosina ylläpidetyn vedenpinnan tason luvan mukaiseksi. 
Kunnan kanta Evijärven säännöstelyn muutokseen liittyen on katsottu niin merkittä-
väksi asiaksi, että valtuusto ottaa kantaa säännöstelyluvan muuttamiseen. 
 
ELYstä on tulossa kuntaan kannanottopyyntö lähiaikoina myös Kerttuanjärven sään-
nöstelyn mahdolliseen muutokseen liittyen. Kerttuanjärven säännöstelyluvan muutta-
misesta on käyty vastaavaa keskustelua kuin Evijärven säännöstelyluvasta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päät-
tää Evijärven kunnan kannasta Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen 
aluehallintovirastolta. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 
550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 6 
17.2.2020 Oheismateriaalina valtuustolle nykyinen ja mahdollinen uusi säännöstelykaavio. 
 
 Pertti Vesala ehdotti Keskustan valtuustoryhmän kantana, että valtuusto päättää Evi-

järven kunnan kannaksi, ettei muutosta säännöstelyyn haeta. Jari Anttikoski kannatti 
Vesalan ehdotusta. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuusto päättää Evijärven kunnan kannaksi sään-

nöstelyluvan muutokseksi, että Evijärven ehdotonta ylä- ja alarajaa sekä tavoite-
vyöhykkeen ylä- ja alarajaa nostetaan kymmenellä sentillä. Lasse Vertanen ja Jarkko 
Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua eh-
dotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Pertti Vesa-
lan tekemää Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kan-
nattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti 
Holm, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Erkki Latukka, Pasi Mäntylä, 
Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 5 EI-ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas, Lasse Vertanen ja Anssi 
Saari).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Pertti Vesalan / Keskustan valtuustoryhmän ehdo-
tus on tullut valtuuston päätökseksi äänin 12 - 5. 

 
Khall § 121 
17.8.2020 Valmistelija: Hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kuntaan on 10.8.2020 saapunut Kuntalain 94 pykälän mukainen pyyntö ylimääräisen 
kunnanvaltuuston kokouksen järjestämiseksi koskien Evijärven kunnan kantaa Evijär-
ven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen Aluehallintovirastolta. 
 
Kuntalain 94 pykälän 2. momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle vähintään 
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällai-
nen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Kunnanhallituksen on, kuntalain 93 pykälän mukaan, valmisteltava valtuustossa käsi-
teltävät asiat. 
 
Järven säännöstelyrajojen nostamiseksi on jätetty myös valtuustoaloite 15.6.2020 
kunnanvaltuustossa. Valtuustoaloitteessa esitetään järven säännöstelyrajojen nosta-
mista kymmenellä sentillä vastaamaan käytännössä pitkään vallinnutta vedenpinnan 
tasoa. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven säännöstelyn 
suunnittelutyöryhmä kutsutaan kiireellisesti koolle valmistelemaan asiaa. 

Markus Kattilakoski ilmoitti olevansa esteellinen, osallisuusjäävi. Samalla todettiin, 
että läsnäolijoissa on myös muita esteellisiä ja näin ollen kunnanhallitus ei ole asi-
assa päätösvaltainen.  

Päätös: Asia jätettiin pöydälle, koska kunnanhallitus ei ollut asiassa päätösvaltainen. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 140 
7.9.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 
 Kuntaliitosta saadun selvityksen mukaan viranhaltijoiden valmistelutyön sekä luotta-

muselinten käsittelyn osalta esteellisyys syntyy, jos asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistä hyötyä tai vahinkoa viranhaltijalle, luottamushenkilölle taikka hänen lä-
heiselleen (Hallintolaki 28 § 1 mom 3 kohta). Kuntaliitosta saadun selvityksen mu-
kaan nyt esteellisyyttä ei ole, koska kyse on kunnan kannasta, johon Aluehallintovi-
rasto ei kuitenkaan ole sidottu. Kunnan asiassa tekemä päätös ei suoraan johda ke-
nenkään hyötyyn tai vahinkoon. Kunta ei itse päätä korvauksista ja Aluehallintovirasto 
tekee lopulliset päätökset. 

 
 Evijärven säännöstelyn suunnittelutyöryhmä kokoontui 3.9.2020. Kokouksessa sovit-

tiin, että Ely-keskus laatii mahdolliseen Evijärven säännöstelyn muuttamiseen liittyen 
tiivistelmän miten säännöstelyä tultaisiin käytännössä toteuttamaan jatkossa. Ko. tii-
vistelmä toimitetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle sen valmistuttua. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päät-
tää Evijärven kunnan kannasta Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen 
aluehallintovirastolta. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuuston kokous, jossa asia 
käsitellään striimataan. Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kanna-
tettu, joten se raukeaa.  

 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 
550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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141 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 141 
7.9.2020 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 7/2020, 27.8.2020 
   
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

39 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
112 Koulukeskuksen siistijän opintovapaan sijainen 
114 Asuntohakemus 
115 Asuntohakemus 
116 Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuotoista Sillankorvan yrittäjälle 
117 Asuntohakemus 
118 Asuntohakemus 
122 Asuntohakemus 
123 Asuntohakemus 

   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
277 Ankkuriohjaajan sijainen 
294 Lukion uskonnon ja psykologian määräaikaisen opettajan ottaminen 
296 Ville Kniivilän työsuhteen jatkaminen 

 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 4 Kankaisten kasvosuojien hankinta 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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142 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 142 
7.9.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 18.8.2020, 25.8.2020 ja 31.8.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Heinäkuun 2020 tulos ja suoritevertailu 

7/2020 
4. EPSHP, hallitus, pöytäkirja 7/2020 liitteineen, 17.8.2020 
5. EPSHP, Infektioiden torjuntayksikkö, Kansalaisten kasvomaskin käyttö ko-

ronaepidemian aikana, 14.8.2020 
6. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 8/2020 liitteineen, 24.8.2020 
7. Valtiovarainministeriö, Asettamispäätös, Valviran ja aluehallintovirastojen 

sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudel-
leenjärjestelyvaihtoehtoja selvittävä alaryhmä, 1.9.2020, VM067:00/2020; 
VN/3538/2020  

8. Ympäristöministeriö, päätös, Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenette-
lyssä, 2.4.2020, VN/7642/2020; VN/7642/2020-YM-1 

9. STM, ohje, Sosiaali- ja terveydenhuollon suojamateriaalien hankinta ja 
testauskapasiteetin lisääminen (COVID-19), VN/18724/2020 

10. STM, kuntainfo 8/2020, suositus, Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirus-
infektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset, 
26.8.2020 

11. Kansaneläkelaitos, päätös, Työnantajan järjestämän työterveyshuollon 
kustannusten korvaaminen tilikaudella 1.1.2019 – 31.12.2019, 11.8.2020 

12. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva viikot 33 ja 34 – Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus, 24.8.2020 

13. LSSAVI, päätös, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/11057/2020, 
24.8.2020 

14. LSSAVI, Päätös, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekis-
teröinti, LSSAVI/4105/2020, 18.8.2020 

15. LSSAVI, Päätös, Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekis-
teröinti, LSSAVI/8266/2020, 24.8.2020 

16. LSSAVI, Ilmoitus, Ympäristösuojelulain mukainen päätös, 
LSSAVI/3939/2017, 27.8.2020 

17. LSSAVI, Päätös, Niivilänniityn turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötark-
kailusuunnitelma, Evijärvi ja Lappajärvi, LSSAVI/3939/2017, 27.8.2020 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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143 § MUUT ASIAT 

Khall § 143 
7.9.2020 
 1. Talouden tasapainottamistyön tilanne ja eteneminen 
 2. Sote lakiesityksen lausuntokierros / kunnan lausunto 
 3. Visit Lakeus Oy:n esitys kunnanhallitukselle 
 4. Keskustelu mahdollisesta kumppanuussopimuksesta Kuntoilukeskus ry:n kanssa 
 5. BDO:n selvitys EPSHP:n investoinneista 
 6. Kunnanjohtaja kiitti halitusta hyvästä yhteistyöstä 
 7. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kiitti kunnanjohtajaa yhteistyöstä 
 8. Investointien toteuma / 7.9.2020 
 9. Lahdenkylän koulurakennuksen myynti / huutokaupan tulos 
 10. Koy virastotalon hallituksen kunnan edustajan valinta 
 11. EP:n liiton perussopimuksen uudistaminen   
 12. Seuraava KH 21.9.2020 
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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: 130 – 132 ja 138 – 143 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 133 – 137 
 

 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: 133 – 137 
 
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 toimittami-
nen 

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 si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


