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144 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 144 
21.9.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
145 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 145 
21.9.2020 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. 
 
Kokoukseen on pöydälle tuotu asia: Edustajan nimeäminen Ab Ekorosk Oy:n ylimää-
räiseen yhtiökokoukseen. Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään §:nä 155. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Edustajan nimeäminen Ab Ekorosk Oy:n yli-
määräiseen yhtiökokoukseen käsitellään §:nä 155. 

 

146 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 146 
21.9.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Alina Lehto ja Satu Ritala. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alina Lehto ja Satu Ritala. 
 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 21.9.2020 242 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

147 § KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN NI-
MEÄMINEN  

Khall § 147 
21.9.2020  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjänä on toiminut Hallintosäännön 22 § 
1 kohdan mukaisesti hallintopäällikkö. Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallintopääl-
likkö toimii kunnanjohtajan viransijaisena viran ollessa avoinna. Kunnanhallituksen ja 
valtuuston kokouksiin on syytä nimetä pöytäkirjan pitäjä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää sivistystoimenjohtaja Päivi Lappi-

sen kunnanhallituksen ja valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi toistaiseksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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148 § KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION KANNATUSYHDISTYKSEN VUOSI-
KOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN 

Khall § 148 
21.9.2020  Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 
 Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistyksen seuraava vuosikokous pide-

tään 23.9.2020. Yhdistykseen kuuluvalla kunnalla on oikeus valita yhdistyksen ko-
koukseen kutakin kunnan asukasluvun alkavaa 5000-lukua kohti yksi edustaja, jolla 
jokaisella on 10 ääntä. 

 
 Hallintosäännön 18 §:n kohdan 28. mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edusta-

jista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta 
on osakkaana tai jäsenenä. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajakseen Keski-Pohjan-
maan konservatorion kannatusyhdistys ry:n vuosikokouksiin sivistystoimenjohtajan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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149 § ETELÄ-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 
1.1.2021 ALKAEN 

Khall § 149 
21.9.2020  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala 

 
Etelä-Pohjanmaan liitto on 30.6.2020 toimittanut jäsenkuntien hyväksyttäväksi esityk-
sen uudeksi perussopimukseksi, jonka on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2021. Uusi 
perussopimus on käsitelty maakuntahallituksessa 15.6.2020.  
 
Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen tarkastelulle syntyy siitä, että Isonkyrön 
kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 
2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä on nähty järkeväksi käydä läpi koko perus-
sopimuksen ajantasaisuus. Lisäksi perussopimuksen rakennetta on muokattu aiem-
paa selkeämmäksi.  
 
Merkittävimmät muutokset nykyiseen perussopimukseen ovat:  
 
Uutena jäsenkuntana Etelä-Pohjanmaan liittoon liittyy Isokyrö.  
 

 Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain velvoittavat lisäykset talouden 
seurannasta ja alijäämän kattamisesta. Alueiden käyttöä ja ympäristöä sekä 
alue kehittämistä koskevat määrittelyt on puolestaan jätetty sillä tavalla väl-
jiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edellytä perussopimuksen uudel-
leen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi tarvittaessa reagoida muutoksiin 
hallintosäännön puitteissa.  

 

 Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät en-
nallaan eli lakisääteisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toi-
meksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä.  

 

 Maakuntien liittojen yhteistoimintaa koskevat velvoitteet on säädetty erillislain-
säädännössä, minkä takia ne esitetään jätettäviksi pois uudesta perussopi-
muksesta.  

 

 Etelä-Pohjanmaan liiton lakisääteiset toimielimet on määritelty perussopimuk-
sessa ja muilta osin toimielinten perustamisesta päättää maakuntavaltuusto 
tai -hallitus.  

 

 Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet säilyvät ennallaan. Pe-
ruspääomaa ei esitetä korotettavaksi.  

 
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto on 28.8.2020 lähestynyt jäsenkuntia uudelleen. 
30.6.2020 lähetetyn perussopimuksen käsittelypyynnön jälkeen on ilmennyt, että ny-
kyisen perussopimuksen 11 § valtuuston päätösvaltaisuudesta ei vastaa kuntalain 
vaatimuksia. 11 § tulee uudessa perussopimuksessa tarkentaa muotoon "Maakunta-
valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä".  
 
Jäsenkuntien vastaukset perussopimuksen muuttamiseen tulee toimittaa Etelä-Poh-
janmaan liiton kirjaamoon viimeistään 30.9.2020.  
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Oheismateriaalina on esitys Etelä-Pohjanmaan liiton uudeksi perussopimukseksi 
sekä uuden esityksen ja nykyisen perussopimuksen rinnakkaistarkastelu.  
 
Vs. kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistamisen liitteenä olevan mukaiseksi. 
Lisäksi perussopimuksen 11 § tarkistetaan muotoon "Maakuntavaltuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä." 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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150 § LAUSUNNON ANTAMINEN ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTY-
MÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ 

Khall § 150 
21.9.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta perussopimuksen 13 
§:n mukaan esityksiä 23.9.2020 mennessä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelu-
jen kehittämiseksi. 
 
Evijärven ja Kauhavan osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen antaa lausunnon Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Lausunto on käsitelty yh-
tymähallituksen kokouksessa 15.9.2020. 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 3.8.2020 alkaen siirtynyt uuteen hallinnol-
liseen rakenteeseen. Sen mukaisesti kuntayhtymä keskittyy vuonna 2021 ydintoimin-
taansa, eli sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluihin. Kuntayhtymän aikaisemmin 
hoitama sosiaaliasiamiestoiminta lakkaa ja sen maakunnallinen järjestäminen siirtyy 
Sosiaalihuollon osaamiskeskus SONetBOTNIA:n vastuulle. Myös puhevammaisten 
tulkkipalvelut lakkaavat Eskoon toimintana vuoden 2020 loppuun mennessä. Henkilö-
kohtaisen avun keskuksen toiminnan on niin ikään ilmoitettu lakkaavan ja neuvottelut 
sitä koskevan uuden maakunnallisen yhteistyön rakentamiseksi ovat käynnistyneet. 
Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen palvelutuotanto on jaettu neljään tuoteperhee-
seen:  

 Psykososiaaliset, autismin kirjon ja työikäisten palvelut. 

 Asumisen tuen palvelut. 

 Lapsi- ja perhepalvelut. 

 Etäyksiköiden palvelut. 
 
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelut on muotoiltu ICF-viitekehystä käyttäen. ICF 
on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka mah-
dollistaa henkilön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnin.  

 
Oheismateriaalina on Eskoon lausuntopyyntö sekä Kaksineuvoisen lausunto Eskoon 
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämiseksi. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy Kuntayhtymä kaksineuvoisen 
oheismateriaalina olevan lausuntoluonnoksen mukaiseen lausuntoon. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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151 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HA-
VAINTOIHIN 

Khall § 151  
21.9.2020 Valmistelijat: johtoryhmä 
 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt kunnanvaltuustolle, että arvi-
ointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin annetaan selvitykset tarkastuslautakun-
nalle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle lokakuun loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomuksessa on tehty seuraavat havainnot: 
 

 Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 
mahdollisiin tilinpäätöksen alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntatalouden pi-
täisi olla tasapainoinen. 

o Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden saavuttamiseksi kunnan on teh-
tävä merkittäviä tasapainotustoimenpiteitä. Kuntaan on asetettu talouden 
tasapainottamistyöryhmä, jolta odotetaan selviä talouteen vaikuttavia esi-
tyksiä 

 Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-
tään vuosittain. 

 Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota asioiden huolelliseen 
valmisteluun ja päätöksentekoon. 

 Tarkastuslautakunnan mielestä hanketoimintaan kannattaa panostaa myös jat-
kossa. Kunnan alkupääoman lainoitus on mahdollistanut hankkeiden käynnistymi-
sen ja hankkeen edistymisen myötä hanketoimijat ovat voineet palauttaa alkupää-
omaa kunnalle. 

o Kunnassa toimii kehittäjäkoordinaattori, joka hoitaa kehitystoimintaa, koor-
dinointia ja viestintää. 

 Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti. Tarkastuslautakunnan mielestä 
sisäisen valvonnan dokumentaatioon on tarpeen kiinnittää vielä huomiota. 

o Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että toimenku-
vat on määritelty riittävän selkeästi. 

o Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että varahenkilöjärjestelmää on 
kehitetty. 

 Tehokas johtaminen ja tiivis johtoryhmätyöskentely antavat hyvät mahdollisuudet 
kunnan talouden tasapainottamiseen ja muuhun toiminnan kehittämiseen. 

 Tarkastuslautakunnan mielestä kustannukset tulee ilmoittaa oppilasta kohden, 
jolloin kustannuskehityksen vertailu on helpompaa. 

 Tarkastuslautakunta tutustui koulukeskukseen ja omatoimikirjastoon. Alueella on 
hyvät mahdollisuudet oppimiseen, liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Uuden 
varhaiskasvatusosan tilat olivat viihtyisät ja toimivat. Alueelle rakennetaan vuonna 
2020 myös uusi päiväkoti, jolloin päästään pois väistötiloista. 

 Kunnan tulee selvittää vuokra-asuntojen yhtiöittäminen kuntalain edellyttämällä 
tavalla. 

 Kunnan toimintakertomukseen on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt 
toimintakertomustiedot. 

o Toimintakertomus ja laskelmat on suotavaa sijoittaa yhdeksi kokonaisuu-
deksi  

 
Vastineet tarkastuslautakunnan huomioihin: 
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1. Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 
mahdollisiin tilinpäätöksen alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntatalouden pi-
täisi olla tasapainoinen. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden saavuttamiseksi 
kunnan on tehtävä merkittäviä tasapainotustoimenpiteitä. Kuntaan on asetettu ta-
louden tasapainottamistyöryhmä, jolta odotetaan selviä talouteen vaikuttavia esi-
tyksiä. 

 
Talouden tasapainottamistyöryhmä perustettiin kunnanhallituksessa alkuvuodesta 
2020 (KH 10.2.2020, § 21). Koronapandemian ja siitä seuranneiden rajoitusten 
vuoksi työryhmä on kokoontunut vasta 30.6.2020 lähtien etsimään keinoja talou-
den tasapainottamiseksi. Tavoitteena on löytää keinoja, että tilinpäätöksissä 
päästään ylijäämään suunnitelmakaudella. Talouden tasapainottamistyöryhmä 
tuo esityksen talouden tasapainottamiskeinoista kunnanhallitukselle ja valtuus-
tolle. 

 
2. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-

tään vuosittain. 
 

Kuntastrategiaa ja sen linjauksia toteutetaan aktiivisesti Evijärvellä. Kuntastrate-
gian toimenpideohjelmalla (TPO) toteutetaan strategian linjauksia ja painotuksia 
käytännön toimenpitein. Strategian toteuttaminen toimenpideohjelmalla on nähty 
hyväksi toimintatavaksi, näin strategia jalkautuu käytäntöön ja sen linjaukset siir-
tyvät käytännön toimenpiteiksi. Strategiaa ja sen toimenpideohjelman toteutusta 
seurataan säännöllisesti. Siitä raportoidaan 1-2 kertaa vuosittain kunnanhallituk-
selle ja -valtuustolle. Uusi kuntastrategian toimenpideohjelma on valmisteltu stra-
tegian ohjausryhmässä kevään 2020 aikana ja kunnanhallitus on hyväksynyt Toi-
menpideohjelman 2020 – 2021 (KH 29.6.2020, § 99). 

 
3. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota asioiden huolelliseen 

valmisteluun ja päätöksentekoon. 
 
Kunnan toimielimissä kiinnitetään erityistä huomiota asioiden huolelliseen valmis-
teluun ja päätöksentekoon. Tarvittaessa valmistelussa käytetään myös ulkopuo-
lista konsulttia sekä varmistetaan asioita Kuntaliiton asiantuntijoilta. 

 
4. Tarkastuslautakunnan mielestä hanketoimintaan kannattaa panostaa myös jat-

kossa. Kunnan alkupääoman lainoitus on mahdollistanut hankkeiden käynnistymi-
sen ja hankkeen edistymisen myötä hanketoimijat ovat voineet palauttaa alkupää-
omaa kunnalle. Kunnassa toimii kehittäjäkoordinaattori, joka hoitaa kehitystoimin-
taa, koordinointia ja viestintää 

 
Hankkeilla on saatu aikaan monia kuntalaisille hyviä palveluja ja synnytettyä posi-
tiivista virettä Evijärvelle monilla eri tasoilla. Kunnan itse myöntämä avustus 4H:lle 
mahdollistaa 4H-yhdistyksen monipuolisen toiminnan Evijärvellä. Kylien kehittä-
misrahan jako mahdollistaa kylien omaehtoisen kehittämisen. Hankkeet ovat akti-
voineet monia tahoja kehittämään kuntaa.  
 
Kunnan antamat alkupääomalainat mahdollistavat järjestöille ja muille toimijoille 
hankkeiden toteutuksen. Kunta seuraa annettujen alkupääomien tilannetta sään-
nöllisesti. Tahot joille alkupääomaa on myönnetty raportoivat kuntaan hankkeiden 
toteutumisesta ja arvioidusta pääoman palautusajasta. Näin seurataan hankkei-
den toteutumista ja onnistumista. Alkupääomalainoista on tehty velkakirjat. 
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Kehittäjäkoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa hanketoiminnan ja rahoi-
tuksen koordinointi. Kehittäjäkoordinaattorin toimi vakinaistettiin 1.1.2020.  
 

5. Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan kannalta on tärkeää, että toimenkuvat on määritelty riittävän selkeästi. Tar-
kastuslautakunnan mielestä sisäisen valvonnan dokumentaatioon on tarpeen kiin-
nittää vielä huomiota. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että varahenkilö-
järjestelmää on kehitetty. 

 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuu valtuuston 19.12.2016 hyväksymiin 
perusteisiin ja ohjeeseen jossa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan tehtävät ja vastuut. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa ja oh-
jeessa määritellään myös tehtävä dokumentointi ja raportointi jonka toteutukseen 
ja selkeyteen toimielimissä tullaan jatkossa kiinnittämään tarkempi huomio. Vara-
henkilöjärjestelmän kehittäminen on osa kunnassa tehtävää riskienhallintaa. 

 
6. Tehokas johtaminen ja tiivis johtoryhmätyöskentely antavat hyvät mahdollisuudet 

kunnan talouden tasapainottamiseen ja muuhun toiminnan kehittämiseen. 
 

Kunnan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmässä käsitellään yhteisiä 
asioita sekä toimialojen merkittäviä asioita joissa laajempi näkemys auttaa valmis-
telussa ja päätöksen teossa. 

 
7. Tarkastuslautakunnan mielestä kustannukset tulee ilmoittaa oppilasta kohden, 

jolloin kustannuskehityksen vertailu on helpompaa. 
 
Perusopetuksen ja lukion kustannukset on ilmoitettu tilinpäätöskirjassa tekstissä 
euroa / asukas ja vertailutaulukossa euroa / oppilas (euroa / opiskelija). Jatkossa 
kustannukset tullaan ilmoittamaan vähintään euroa / oppilas muodossa. 

 
8. Tarkastuslautakunta tutustui koulukeskukseen ja omatoimikirjastoon. Alueella on 

hyvät mahdollisuudet oppimiseen, liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. Uuden 
varhaiskasvatusosan tilat olivat viihtyisät ja toimivat. Alueelle rakennetaan vuonna 
2020 myös uusi päiväkoti, jolloin päästään pois väistötiloista. 

 
Koulukeskuksen aluetta on kehitetty tavoitteellisesti koulualueen kokonaissuunni-
telman mukaisesti. Evijärven kunta on panostanut määrätietoisesti lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin. 
 

9. Kunnan tulee selvittää vuokra-asuntojen yhtiöittäminen kuntalain edellyttämällä 
tavalla. 

 
Vuokratalojen yhtiöittäminen kuntalain edellyttämällä tavalla selvitetään ja toteute-
taan. 
 

10. Kunnan toimintakertomukseen on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt 
toimintakertomustiedot. Toimintakertomus ja laskelmat on suotavaa sijoittaa yh-
deksi kokonaisuudeksi. 

 
Vesihuoltolaitoksen toimintakertomustiedot on sisällytetty vuodesta 2019 alkaen 
kunnan toimintakertomukseen. Talousarvioissa ja tilinpäätöksissä huomioidaan 
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vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavien tunnuslu-
kujen määrittäminen ja riittävien toimintakertomustietojen kerääminen vesihuolto-
laitokselta. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomustiedot ja laskelmat tullaan jat-
kossa sijoittamaan yhdeksi kokonaisuudeksi.  

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa edellä pykälätekstissä olevan 
selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle ja 
valtuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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152 § LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUS-
KUNNALLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄR-
JESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAIN-
SÄÄDÄNNÖKSI 

Khall § 152 
21.9.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoi-
men järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministe-
riö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät esitysluonnoksesta lausuntoa 
muun muassa kunnilta. 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. 
Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammatti-
taitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 
 
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saata-
vuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää 
ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuk-
sella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia 
voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toi-
mijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitok-
silla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jat-
kossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustan-
nustehokkuus. 
 
STM pyytää arvioimaan lausunnossa näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla 
säännöksillä. 
 
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin sää-
dettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita 
olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastus-
toimen järjestämisestä sekä yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä 
ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakun-
tien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa kos-
kevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 
 
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pää-
osin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella 
lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka 
rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisää-
teisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tar-
kastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella. 
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Evijärven kunnan lausuntoa valmisteltaessa on käyty keskusteluja sekä Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen että joidenkin kuntien kanssa. Annetut lausunnot otetaan huomioon 
hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Lausunnot tulee jättää 25.9.2020 men-
nessä. 
 
Hallituksen esitysluonnokseen ja siihen liittyvään materiaaliin pääsee tutustumaan 
alla olevasta linkistä. 
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 
 
Evijärven kunnan lausunto on liitteenä. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa hallituksen esitysluon-
noksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämi-
sen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi liitteen mu-
kaisen lausunnon. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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153 § LAHDENKYLÄN KÄYTÖSTÄ POISTETTU KOULURAKENNUS / KOULUKIIN-
TEISTÖN MYYNTI 

Khall § 232   
9.12.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunnanhallitus 6.11.2018 (§ 187) on päättänyt, että Lahdenkylän koulukiinteistö pois-
tetaan käytöstä, koska tilaa ei voi enää käyttää eikä sen saneeraaminen ole taloudel-
lisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Samassa pykälässä päätettiin, että rakennuk-
sen jatko ja mahdollinen purkaminen suunnitellaan ja päätetään vuoden 2019 aikana. 
 
Kuntastrategian mukaan kunta voi luopua sille ei-strategisista omistuksista. Tarpeet-
tomista omistuksista luovutaan aktiivisesti. Kunta voi luopua vuokra-asunnoista ja 
muista kiinteistöistä, joilla sille ei ole käyttöä. Kunnalla ei ole käyttöä Lahdenkylän 
käytöstä poistetulle koulurakennukselle. 
 
Rakennuksesta on aiemmin ilmoittanut kiinnostuksensa kaksi tahoa. Molemmat tahot 
ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita käyttämään kiinteistöä elinkeinotoimintaan. 
Lahdenkylän käytöstä poistetun koulurakennuksen kirjanpitoarvo kunnan taseessa 
(30.9.2019) on 156.665,18 euroa. Jos rakennus päätetään purkaa, tulee kunnalle 
käytännössä rakennuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen lisäksi purkamiskustannuk-
set.  
 
Jos rakennus myydään, siitä saadaan myyntituloja ja samalla säästetään kiinteistön 
purkamiskustannuksissa ja vähennetään kunnan rakennuksiin kertynyttä korjausvel-
kaa. Alaskirjauksena tulee myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotus. 
 
Ehdotuksena on että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö asetetaan julki-
seen myyntiin alkuvuoden 2020 aikana. Rakennus myydään purkukuntoisena ja 
kauppa sisältää rakennukselle lohkotun tontin. 
 
Koulun pihassa oleva kaukalo hoidetaan edelleen samoin kaukalon valojen ja pihan 
valaistuksen toimimisesta huolehditaan toistaiseksi nykyisellään. Pihaan rakennetut 
lastenleikkipaikat ja ulkokuntoiluvälineet rajataan rakennukselle lohkottavasti tontista 
erilleen ja niiden käyttö mahdollistetaan nykyisellään myös jatkossa. 
 
Jos kiinteistö päätetään myydä, alkuvuodesta päätetään erikseen kohteen pohjahinta 
ja tarkempi kuvaus lohkottavasti tontista sekä muista käytännön asioista. Suunnitel-
mana on ensisijaisesti myydä kiinteistö huutokaupat.com-sivustolla. Kunnanhallitus 
päättää mahdollisten tarjousten perusteella kaupan jatkotoimenpiteistä. 
 
Asia on ollut esillä kunnanhallituksen kokouksessa 25.11.2019 muissa asioissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulukiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020.  
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulurakennus myydään purettavaksi. Koulurakennuksen tulee olla purettuna ja 
poiskuljetettuna 31.3.2020 mennessä. Kunnanhallituksen tulee velvoittaa teknisen 
toimen heti toimiin tarjouspyyntöjen lähettämiseksi. Paikalle tulee rakentaa moduuli-
koulu joka on käyttökunnossa syksyllä 2020, lukukauden alkaessa. Myös moduuli-
koulun osalta tulee teknisen toimen heti aloittaa valmistelevat toimet. 
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Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö lai-
tetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 103  
29.6.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari  
 

Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 § 232), että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiin-
teistö laitetaan julkiseen myyntiin. Myynti-ilmoitukseen tulee määrittää määräala, jolla 
koulurakennus aiotaan myydä. 
 
Lahdenkylän koulurakennus sijaitsee kahden eri kiinteistön alueella, jotka ovat Ala-
pää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34. Kiinteistön Alapää 52-407-3-14 kokonais-
pinta-ala on 0,173 ha. Kiinteistön Lisämaa 52-407-3-34 kokonaispinta-ala on 1,78 ha.  
 
Koulurakennuksessa on sähköliittymä, vesiliittymä, sekä kaukolämpöliittymä ja lisäksi 
kolme pihaliittymää Vasikka-ahontieltä. Lahdenkylän koulukiinteistöllä sijaitsee käy-
tössä oleva jääkiekkokaukalo, lasten ulkoleikkivälineitä, ulkokuntoilulaitteita sekä 
beachvolley –kenttä. Edellä luetellut välineet, laitteet ja toiminnot halutaan säilyttää 
kunnan omaisuutena ja jatkossakin kaikkien vapaassa käytössä niillä paikoillaan 
missä ne tällä hetkellä ovat.  

 
Yhteistöissä liikuntatoimen kanssa on määritetty koulurakennuksen kanssa myytävät 
maa-alueet, jotta koulurakennuksen tulevaisuuden käyttö ja kunnan omistamien väli-
neiden, laitteiden ja toimintojen käyttö olisi mahdollisimman sopuisaa.  
 
Kiinteistöistä Alapää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34 tulee myydä vain määrä-
alat Lahdenkylän koulurakennuksen kohdalta. Myytävät määräalat rajaantuvat siten, 
että kiinteistöstä Lisämaa 52-407-3-34 myytävän määräalan pinta-ala on noin 484 m² 
ja kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14 myytävän määräalan pinta-ala on noin 3.768 m². 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Määräalat lohkotaan omaksi kiin-
teistöksi. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. 
 
Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen. 
 
Karttaote myytävästä alueesta oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  
1. Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö rakennuksineen laitetaan julkiseen 

myyntiin Huutokaupat.com:in 1.7. – 12.8.2020. 
2. Myytävät määräalat ovat karttaotteen mukaiset ja pinta-alaltaan noin 484 m² kiin-

teistöstä Lisämaa 52-407-3-34 ja noin 3.768 m² kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14. 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Myyntihinta ei perustu lopulli-
seen pinta-alaan.  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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3. Myynti sisältää sähköliittymän, vesiliittymän, kaukolämpöliittymän ja yhden piha-
liittymän oheismateriaalina olevan karttaotteen mukaisesti. 

4. Kiinteistö myydään purkukuntoisena, mutta myyjä ei velvoita rakennusta puretta-
vaksi. 

5. Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän koulu myydään 
purettavaksi. Purkamisen tulee tapahtua viivytyksettä jotta paikalle voidaan sijoittaa 
moduulikoulu nopealla aikataululla. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 
 Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi, kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 
7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 153 
21.9.2020 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  
 Lahdenkylän koulukiinteistön myynti-ilmoitus julkaistiin Huutokaupat.com palvelussa 

1.7.2020. Huutokauppa oli käynnissä 1.7. – 12.8.2020 välisen ajan.  
 
 Huutokauppailmoituksessa ilmoitettiin, että lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnan-

valtuusto aikaisintaan syyskuun aikana. Myyntiehdoissa oli myös maininta: Myyjä pi-
dättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. 

 
 Huutokaupan päätyttyä korkein tarjous oli 4 800 €. Lahdenkylän koulukiinteistön ta-

searvo kirjanpidossa tällä hetkellä on noin 150 000 €.  
   

Lahdenkylän koulukiinteistön myynnistä huutokaupan korkeimmalla tarjouksella 4800 
€ on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksissa 17.8.2020 ja 7.9.2020. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven 
kunta ei myy Lahdenkylän koulurakennusta sekä rakennukselle kaavailtuja kiinteistö-
jen määräaloja huutokaupan korkeimmalla tarjouksella 4800 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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154 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Khall § 154 
21.9.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kunnanhallitus julisti kunnanjohtajan viran haettavaksi 3.9.2020 mennessä. Määräai-
kana saapui 11 hakemusta ja yksi suostumus. Virkaa hakivat Ahola Tuija, Annala An-
nukka, Hernesniemi Heta-Mari, Hirsimäki Erkki, Huhtala Mikko, Kataja Miika, Kirsilä 
Ari, Laaksonen Raimo, Nokua-Keisanen Eveliina, Rantalahti Mikko, Välikangas Eeva 
ja Autio Miikka (suostumus).  

 
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoksi valtuusto on asettanut soveltuvan korkeakoulutut-
kinnon tai hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon. Lisäksi kunnanhallitus hakuil-
moituksessa toivoi hakijalta käytännön kokemusta kunnallis- tai julkishallinnosta sekä 
kuntataloudesta, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, strategista kehittämisotetta, talous-
osaamista ja elinkeinoelämän tuntemusta. 
 
Kunnanhallitus päätti 7.9.2020 § 139 yksimielisesti kutsua haastatteluun Annukka An-
nalan, Miikka Aution, Heta-Mari Hernesniemen, Erkki Hirsimäen, Mikko Huhtalan, 
Miika Katajan, Eveliina Nokua-Keisasen ja Mikko Rantalahden. 
 
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset 
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille. 
 
Toimielin noudattaa viranhaltijaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia sään-
nöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaaditta-
essa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorit-
taa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  
 
Kuntalain 41 §:n 2. momentin mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saa-
nut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 
välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.  
 
Jos halutaan valita toinen henkilö varalle, varalle valittavasta on suoritettava eri vaali. 
Jos varalle valittavan valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman var-
sinaista vaalitoimitusta 
 
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja ehdottaa kunnanhalli-
tukselle, että kunnanjohtaja valitaan kahdesta koulutuksen, työkokemuksen ja haas-
tattelun perusteella sopivimmaksi arvioidusta hakijasta, joita ovat Annukka Annala ja 
Mikko Huhtala. 
 
Vs. kunnanjohtaja on esteellinen tässä asiassa. Hallintosäännön 106 §:n mukaan toi-
mielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta.  
 
Yhdistelmä hakijoista liitteenä. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 
1. käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, 
2. ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanjohtajan.  
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Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti ehdolli-
nen ja virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista. 
 
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi.   
 
Marita Huhmarsalo ehdotti, että haastattelutyöryhmän nimeämät kaksi henkilöä lähe-
tetään soveltuvuustesteihin. Anne Kniivilä kannatti ehdotusta. 
 
Alina Lehto ehdotti, että soveltuvuustestejä ei järjestetä. Aapo Kirsilä kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on annettu kannatettu ehdotus henkilöiden lähettämisestä 
soveltuvuustesteihin ja kannatettu ehdotus, että soveltuvuustestejä ei järjestetä ja 
joudutaan äänestämään. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Marita Huh-
marsalon ehdotusta soveltuvuustesteihin lähettämisestä, äänestävät jaa, ja ne, jotka 
kannattavat Alina Lehdon ehdotusta, että soveltuvuustestejä ei järjestetä, äänestävät 
ei. 
 
Äänestysehdotus hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin kaksi jaa ääntä (Huhmarsalo ja Kniivilä) ja neljä ei (Kirsilä, 
Lehto, Ritala ja Kultalahti). Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-2 soveltuvuustestejä ei 
järjestetä. 
 
Todettiin, että haastattelutyöryhmän ehdottamat henkilöt kutsutaan valtuuston ko-
kousta ennen klo 18-19 valtuuston kuultaviksi.  
 
Aapo Kirsilä ehdotti, että haastattelutyöryhmän ehdottamille henkilöille annetaan en-
nakkotehtäväksi tehdä enintään 10 minuutin esitys ennen valtuuston kokousta 
28.9.2020 aiheesta Miten kehittäisit kunnan toimintaympäristöä yrityksille houkuttele-
vaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Mikko Saarijärvi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.12. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti: 
 
1. yksimielisesti käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta, 
2. että soveltuvuustestejä ei järjestetä, 
3. antaa haastattelutyöryhmän ehdottamille henkilöille ennakkotehtäväksi tehdä 

enintään 10 minuutin esitys ennen valtuuston kokousta 28.9.2020 aiheesta Miten 
kehittäisit kunnan toimintaympäristöä yrityksille houkuttelevaksi, 

4. ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanjohtajan.  
 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen kohdan 2 osalta. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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155 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN AB EKOROSK OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKO-
KOUKSEEN 

Khall § 155 
21.9.2020  Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 
 Ab Ekorosk Oy on kutsunut osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.9.2020. Yh-

tiökokouksessa käsitellään muun muassa yhtiöjärjestyksen muutosta sekä hallituk-
seen valittavien määrän korottamista 12 jäseneen. 

 
 Hallintosäännön 18 §:n kohdan 27. mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edusta-

jista niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta 
on osakkaana tai jäsenenä. 

 
 Kunnanhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja sekä varaedustaja ovat estyneitä 

osallistumaan ko. ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joten kokoukseen valitaan edus-
taja. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista oheismateriaalina. 
 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Ab Ekorosk Oy:n 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.9.2020. 

 
Päätös: Ab Ekorosk Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.9.2020 Evijärven edus-
tajaksi nimetään Markus Kattilakoski. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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156 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 156 
21.9.2020 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: 
 Sivistyslautakunta 8.9.2020 
   
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
129 Korvaus liikenteenjakajissa olevien kesäkukkien hoidosta 
131 Palkkausepäkohdan korjaaminen 

   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja 
päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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157 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 157 
21.9.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 6 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 18.8.2020, 25.8.2020, 31.8.2020, 

8.9.2020 ja 16.8.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus esityslista 10/2020 liittei-

neen, 15.9.2020 
4. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus pöytäkirja, 7/2020 liittei-

neen, 1.9.2020 
5. EPSHP, hallitus esityslista, 8/2020, 14.9.2020 
6. EPSHP, palvelumaksut 8/2020 
7. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 9/2020 liitteineen, 21.9.2020 
8. Aisapari, info lisämyöntövaltuuksista 
9. Evijärven terveysasema ja vanhusten palvelukeskus, työmaakokous 1, 

4.9.2020 
10. Pedersöre, lausuntopyyntö, Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaa-

van luonnos, 11.9.2020 
11. STM, Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestel-

män varautuminen, VN/20160/2020, 10.9.2020 
12. LSSAVI, työsuojelutarkastus / tarkastuskertomus, 2020/9667, 15.9.2020 
13. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-

paiakan lopettaminen, V/25502/2020, 4.9.2020 
14. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-

paikan toimintakuntien lisääminen, V/31926/2020, 15.9.2020 
15. Metsäkeskus, ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöil-

moituksesta, 1-2020-74117, 16.9.2020 
16. Koru –hanke, kuntakirje 
17. Salkunhoitoraportit Aktia ja Taaleri 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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158 § MUUT ASIAT 

Khall § 158 
21.9.2020 
 

1. Hankkeen aikaiset rahoitukset. 
2. Pedersören kunnan lausuntopyyntö Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaa-

valunnoksesta. 
3. Aisaparin hankerahoitus 
4. Hankkeenaikaisen rahoituksen korko 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 21.9.2020 262 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 144 – 146, 149, 153, 154 ja 156 – 158  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 147, 148, 150, 151, 152 ja 155 
 

 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 147, 148, 150, 151, 152 ja 155 
 
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. 

 


