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159 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 159 
12.10.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
160 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 160 
12.10.2020 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. 

 

161 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 161 
12.10.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Markus Kattilakoski, 
jonka varajäsen on Marita Huhmarsalo. 

 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Marita Huhmarsalo. 
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162 § VALTUUSTON 28.9.2020 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 162 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 28.9.2020 teke-
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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163 § ERON MYÖNTÄMINEN PAULIINA PAANASELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 
VARAJÄSENYYDESTÄ 

Khall § 163 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Pauliina Paananen (Mäkinen) on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyy-
destä paikkakunnalta muuton vuoksi. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

myöntää Pauliina Paanaselle eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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164 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE 

Khall § 164 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Pauliina Paananen (Mäkinen) on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyy-
destä paikkakunnalta muuton vuoksi. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

valitsee uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan Pauliina Paanasen tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 12.10.2020 270 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

165 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2020 – 31.8.2020 

Khall § 165 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 
31.8.2020. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edel-
leen valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 31.8.2020. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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166 § MAATILOJEN RAHAVIRRAT EVIJÄRVELLÄ 2019 

Khall § 166 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Maatalous on merkittävä toimiala Evijärvellä ja tuo toimeentuloa monelle kuntalai-
selle. Evijärven maatilojen tulot olivat vuonna 2019 yhteensä 15,33 miljoonaa euroa 
(brutto, ei sis. alv). Maatalouden myyntitulojen osuus tästä on 5,68 miljoonaa euroa, 
maatalouden tulotuet (maaseutuhallinnon ohjaamat tuet) 4,66 miljoonaa euroa, met-
sätulot (maanviljelijöiden osalta) 1,03 miljoonaa euroa ja sivuansiot / liitännäiselinkei-
not 3,95 miljoonaa euroa.  
 
Tilojen lukumäärä Evijärvellä on 124 kpl (vuonna 2018 123 kpl), joista maitotiloja on 
30. Evijärvi on maatalouden kokonaistuloilla mitattuna Suomen 149. suurin kunta 
(158. v. 2018) ja maatalouden myyntituloilla mitattuna 127 suurin. (130. v 2018) 

 
Maatilojen kokonaistulojen osalta kasvua on vuonna 2019 ollut edellisvuoteen verrat-
tuna 2 %. Samoin myyntitulot kasvoivat vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna 4 %. 
Evijärven osuus maatilojen kokonaistuloista Etelä-Pohjanmaalla on 2 %. Etelä-Poh-
janmaan osuus koko maan maatilojen kokonaistuloista on 12 %  

 
Oheismateriaalina maatilojen rahavirrat 2019. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2019 maatilojen ko-
konaiskehityksen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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167 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.6.2020 

Khall § 167 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.8.2020 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 30.6.2020. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2020 ensim-
mäinen vuosipuolisko on edennyt talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti, lukuun 
ottamatta maaliskuun puolen välin jälkeen tullutta maailmanlaajuista korona-pande-
miatilannetta. Pandemiasta huolimatta toiminnan kehittäminen ja taloudellisten sääs-
töjen hakeminen on ollut aktiivista. Toiminnallisesti on edetty toimintasuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Ensimmäisen puolen vuoden osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta ja talous 
on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja alittaa euromääräisesti tasaisen talousarvion 
toteutuman. Katsauskauden tulos on 597.000 euroa ylijäämäinen. Ensimmäisen puo-
livuotiskauden aikana tuottojen toteutuminen on kuitenkin ollut huolestuttavan alhai-
nen. Tähän syynä ovat osittain koronan aiheuttamat palvelujen alasajot ja toisaalta 
heikompi tuottojen kertyminen kokonaisuudessaan. Kulujenosalta on kuitenkin saatu 
tehtyä karsintaa, vaikka korona on osaltaan aiheuttanut myös kulujen lisääntymistä, 
erityisesti tavarahankinnoissa. Korona on lisännyt myös sosiaalipalvelujen kysyntää. 
 
Koronan aiheuttama epidemia-/pandemiatilanne on vaikuttanut merkittävästi kuntayh-
tymän toimintaan ja palvelutuotantoon kaikilla tulosalueilla. Palvelu tuotantoa on ra-
jattu, koska on pyritty kaikin mahdollisin keinoin suojelemaan alueen väestöä ja vä-
hentämään sairastumisia. Koronatilanteessa on tehty tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien 
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  

 
Valtakunnallisen sote-valmisteluun liittyvät valtionrahoituksen hankehaut tapahtuvat 
koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevina. Tässä valmistelussa Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen on ollut mukana tiiviisti.  
 
Talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut tiiviisti. Jäsenkuntien kanssa on käyty 
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kolme jäsenkuntaneuvottelua. Neuvottelujen 
aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021 val-
misteluun liittyvät suuntaviivat. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa on kokoal-
kuvuoden ajan tehty toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi.  
 
Tulosalueilla on toiminnallisesti edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaalipal-
veluiden työntekijäresurssi on huomattavasti parempi kuin aiempina toimintavuosina. 
Sosiaalipalveluissa on toiminnallisen kehittämisen lisäksi valmisteltu uuden asiakas-
tietojärjestelmä EpSotin käyttöönottoa. Sosiaalipalveluissa on katsauskauden aikana 
toteutettu kuljetuspalveluihin liittyvä kilpailutus. Ikäihmisten palveluissa on tehty orga-
nisointia yksiköiden henkilöstön osalta. Tällä pyritään sairaslomien vähentymiseen 
sekä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Li-
säksi ikäihmisten palveluissa on tehty palvelujen laadun kehittämistoimia. Terveys-
palveluissa on uudistettu toimintatapoja. Sairaalaosaston potilaspaikkamäärää on 
laskettu 1.4.2020 alkaen. Hallinto- ja tukipalveluissa on tehty virkarakennetarkaste-
lua, jonka seurauksena virkoja / toimia on lakkautettu ja tehty työnjaollisia muutoksia. 
Tämän lisäksi tukipalveluissa on tehostettu toimintaa ottamalla ostopalveluita (sii-
vous) omaksi toiminnaksi.  
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Henkilöstön määrää on pystytty alkuvuoden aikana vähentämään erilaisin toimin eri-
tyisesti määräaikaisen henkilöstön osalta. Lisäksi sairauspoissaolot ovat laskeneet 
ollen nyt 20,29 kalenteripäivää / henkilötyövuosi. Viime vuonna vastaavana ajankoh-
tana sairauspoissaoloja oli yli 4 kalenteripäivää / henkilötyövuosi enemmän.  

 
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on huomattavaa suorit-
teiden budjetoitua pienempi käyttö (-5,8 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-8,5 %), ikäih-
misten palvelujen osalta (+14,7 %) ja terveyspalveluissa (-30,6 %) sekä erikoissai-
raanhoidossa (-7,8 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta 
ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 4 988 167 euroa, eli 306 792 euroa alle budje-
toidun. 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.6.2020. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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168 § LAUSUNTO / MASTBACKAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, PE-
DERSÖRE  

Khall § 168 
12.10.2020 Valmistelija: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola 
 

Pedersören kunta on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Mastbackan tuulivoimala-
puiston osayleiskaavan ehdotuksesta. 

 
 Osayleiskaavan tavoitteena on toteuttaa kuusi (6) tuulivoimalaa, joiden kokonaiskor-

keus on 280 m ja likimäärin enimmäisteho yksikköä kohden on noin 7 MW. 
 
 Kaava-alue sijoittuu Lillbyn ja Lappforsin kylien väliin Pedersören kunnan itäosassa, 

Pännäisten kuntakeskuksen kaakkoispuolelle, noin 20 km etäisyydelle. Etäisyys 
Lappforsiin nykyisiä teitä pitkin on noin 4 km ja Lilbyyhyn noin 9 km. Lähimmät raken-
nukset sijaitsevat Västerbackassa Lappforsissa, noin 2 km päässä tuulivoimaloista.  

 
Karttatarkastelun perusteella uuden tuulivoimalan osayleiskaava-alueen lähin tuuli-
voimala tulisi sijoittumaan noin runsaan 7 km etäisyydelle luoteeseen päin Evijärven 
kunnan puolella olevista lähimmistä asuinrakennuksista (Kattilakoski, Latukka). 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 15.11.2019 lausunut Mastbackan tuulivoimala-
puiston vaikutuksista seuraavaa: 
 
”Kun huomioidaan hanke kokonaisuutena, sen ominaisuudet, sijainti, vaikutusten 
luonne, esitetyt selvitykset ja kuulemisessa esiin tulleet asiat, hankkeesta tai 
hankkeiden yhteisvaikutuksista ei aiheudu laajuudeltaan tai laadultaan YVA-lain 
hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyä ei siten ole tarpeen soveltaa hankkeeseen.” 
 
Oheismateriaalina Pedersören kunnan lausuntopyyntö. 

 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa 

Pederören Mastbackan tuulivoimalapuiston osayleiskaavasta, koska kaava-alue si-
jaitsee runsaan 7 km:n etäisyydellä luoteeseen päin Evijärven kunnan alueella sijait-
sevista lähimmistä vakituisista asutuksista. Kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 lin-
jauksen, että tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakitui-
sesta tai loma-asutuksesta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että myöskään kauem-
maksi sijoittuvista tuulivoimaloista ei saa aiheutua haittaa asutukselle. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

Lisätietoja: ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola, puh. 044 3699 446, 
 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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169 § ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2021 

Khall § 169 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2021 äitienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2021 enimmäiskiintiö 
Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistään 6.11.2020. 
 
Kunnan verkkosivulla on julkaistu kuulutus äitienpäivän kunniamerkkien hakemisesta. 
 
Hallitukselle toimitetaan oheismateriaalina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
kirje asiasta. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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170 § KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOI-
KEUS KUNNANJOHTAJALLE 

Khall § 170 
12.10.2020  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Mikko Huhtala toimii vs. kunnanjohtajana ja aloittaa kunnanjohtajan virassa 
5.11.2020 alkaen. Mikko Huhtalalle tulee myöntää kunnan kaikkien pankkitilien käyt-
töoikeus ja laskujen hyväksymisoikeus. 
 
Hallintosäännön § 106 mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsi-
tellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:  
1. Kunnanhallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
2. Kunnanhallitus myöntää Mikko Huhtalalle kunnan kaikkien tilien käyttöoikeuden ja 

laskujen hyväksymisoikeuden ja poistaa tilien käyttöoikeuden ja laskujen hyväk-
symisoikeuden Teemu Kejoselta. 

 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 040 7699 210 sähköposti: 
etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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171 § KUNNAN LUOTTOKORTIN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJALLE 

Khall § 171 
12.10.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kunnanjohtajalla on ollut kunnan Danske Bankin MasterCard luottokortti. Luottoraja 
on ollut 3.000 euroa. 
 
Hallintosäännön § 106 mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsi-
tellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
1. Kunnanhallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
2. Kunnanhallitus päättää poistaa Danske Bankissa olevan MasterCard Corporate 

Card FI3187199710000692 käyttöoikeuden Teemu Kejoselta ja myöntää käyttöoi-
keuden Mikko Huhtalalle alkaen 13.10.2020.  

 
Uuteen luottokorttiin tulee nimi Mikko Huhtala. 
 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 040 7699 210 sähköposti: 
etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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172 § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN 

Khall § 172 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnan hallintopäällikkö on valittu kunnanjohtajan virkaan, joten hallintopäällikön 
virka julistetaan haettavaksi. 
 
Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää hallintopäällikön valinnasta. 
Hallintosäännön 35 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä on valita 
viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, ju-
listaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa hallintopäällikön viran 
haettavaksi. Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Muina valinta-
kriteereinä on muun muassa kunnallishallinnon ja –talouden kokemus sekä kokemus 
asianhallintajärjestelmistä ja hankintaosaaminen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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173 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 173 
12.10.2020 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 29.9.2020 
   
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Vs. kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 40 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
134 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalvelukes-
kuksen IVA-urakalle 
135 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalvelukes-
kuksen PU-urakalle 
136 Työnaikaisen takauksen hyväksyminen terveysaseman ja vanhuspalvelukes-
kuksen S-urakalle 
144 Koulukeskuksen uuden siivoojan valinta 
145 Kirvesmiehen valinta 

  
 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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174 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 174 
12.10.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 9 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 22.9.2020 ja 30.9.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 10/2020 lisäliittei-

neen, 15.9.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus esityslista 11/2020 liittei-

neen, 13.10.2020 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Elokuun tulos ja suoritevertailu 
6. EPSHP, hallitus pöytäkirja, 8/2020, 14.9.2020 
7. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 9/2020 liitteineen, 21.9.2020 
8. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ote pöytäkirjasta § 51, 21.9.2020 
9. Eskoo, kuntayhtymähallitus, ote pöytäkirjasta § 156 ja § 159, 2.10.2020 
10. VM, Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verope-

rustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 
2020, 5.10.2020, VN/14481/2019 

11. STM, Päätös, Valtionavustuksen myöntäminen tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus –ohjelman mukaiseen kehittämishankkeeseen, 
VN/7754/2020, 29.6.2020 

12. STM, ohjauskirje, Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja pal-
velujärjestelmän varautuminen, 10.9.2020 

13. STM, Alueelliset tartuntatautien torjunnan toimenpiteet ja palvelujärjestel-
män varautuminen – kiihtymisvaiheen ennakointi, 23.9.2020 

14. STM, kuntainfo 10/2020, Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020, 
29.9.2020 

15. LSSAVI, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/12555/2020, 22.9.2020 

16. LSSAVI, Yksityisen ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti ja 
vastuuhenkilön vaihtuminen, LSSAVI/1190/2020, 7.10.2020 

17. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-
paikan palvelualan poistaminen, V/33479/2020, 29.9.2020 

18. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-
keva luvan muuttaminen, V/29132/2020, 23.9.2020 

19. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituk-
sen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa, MH 5180/2020/1, 7.9.2020 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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175 § MUUT ASIAT 

Khall § 175 
12.10.2020 
 

1. Talousarvion iltakoulu 22.10.2020 klo 18 
2. Seuraava kunnanhallituksen kokous 2.11.2020 klo 17.30 
3. Koronaepidemiatilanne  
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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 159 – 169 ja 172 - 175 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 170 ja 171 
 

 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 170 ja 171 
 
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. 

 


