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209 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall § 209
7.12.2020
Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

210 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Khall § 210
7.12.2020 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Kokoukseen on pöydälle tuotu kaksi asiaa: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta vuodelle 2020 ja Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020. Puheenjohtaja ehdotti, että asiat käsitellään §:nä 217 ja 218.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti: asia Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020 käsitellään §:nä 217 ja Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksesta vuonna 2020 §:nä 218.

211 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Khall § 211
7.12.2020
Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Satu Ritala ja Teemu Kauris.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Ritala ja Aapo Kirsilä.
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212 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021 SEKÄ TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2021–2023
Khall § 180
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kuntayhtymä kaksineuvoisen perussopimuksen 14§:n mukaan Kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksesta.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän
talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa
osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on vuoden 2020 aikana tehty työtä talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamistyöryhmä on etsinyt erilaisia keinoja, joilla taloutta voidaan tasapainottaa sekä löytää säästökeinoja vuoden 2021 talousarvioon.
Talousarvio 2021 on laadittu jäsenkuntien antaman talousarvioraamin mukaisesti. Se
sisältää kaikki talouden tasapainottamisryhmän toimenpide-esitykset. Yhtymähallitus
on 15.9.2020 päättänyt esittää jäsenkunnille talousarvioraamiin pääsemisen vuoksi
kahden hyvinvointiaseman, Alahärmän ja Kortesjärven lakkauttamista. Esitystä ei ole
käsitelty jäsenkunnissa ennen kuin yhtymähallitus on antanut talousarvioesityksensä.
Yhtymähallituksen päätöksen 13.10.2020 mukaan jäsenkuntien on palautettava Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2021 uudelleen valmisteltavaksi korotetulla talousarvioraamilla, mikäli ne eivät hyväksy yhtymähallituksen esitystä hyvinvointiasemien lakkauttamisesta.
Tulevan talousarviovuoden teemana on uudistuva ja kehittyvä edelläkävijä. Kuntatalouden haasteellisessa tilanteessa tarvitaan uusia toimintatapoja järjestää ja kehittää
palveluita kustannustehokkaasti eri asiakasryhmille. Palvelutarpeet kasvavat erityisesti ikäihmisten palveluissa sekä osittain myös sosiaalipalveluissa, joten tarvitaan
uusia tapoja toimia kustannustehokkaasti. Edelleen panostetaan myös työntekijöidentyöhyvinvointiin sekä työkyky- ja henkilöstöjohtamisen taitoihin.
Sosiaalipalveluiden tulosalueella korostuvat tulevana talousarviovuonna uuden Sosiaali-Life Care -asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, johtamisjärjestelmän muuttumiseen liittyvät toimintatapamuutokset sekä kotiin annettavien palveluiden lisääntyminen ja niiden kehittäminen.
Ikäihmisten tulosalueella talousarviovuonna panostetaan digitaalisuuden hyödyntämiseen kotihoidossa sekä kehitetään tehostetun palveluasumisen laatua. Ikäihmisten
palveluissa pyritään kehittämistoimin ohjaamaan toimintaa koko ajan kohti ikäihmisten hoidon valtakunnallisia laatuvaatimuksia.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

7.12.2020

290

Terveyspalvelujen tulosalueella panostetaan hoidon saatavuuden parantamiseen kehittämällä toimintatapoja, joilla asiakkaiden tarpeisiin vastataan mahdollisimman nopeasti. Kotisairaalatoiminnassa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, hoidon tarpeenarviointi kotona teknologiaa hyödyntäen. Osastohoidossa kehitetään erityisesti kotiutusja jatkohoitoprosesseja.
Talousarvio 2021 mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 81 783 378 euroa, korko- ja
muut rahoitustuotot 21.000 euroa ja muut rahoituskulut 1 000 euroa. Poistot ovat yhteensä 124 500 euroa.
Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 7 761 976 euroa ja 74 145 901 euroa
katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate
on 144 499 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 19 999 euroa ylijäämää.
Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2021 seuraavaa:

Sosiaalipalvelut
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Ikäihmisten palvelut
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Perusterveydenhuolto
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Erikoissairaanhoito
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Palveluliikenne
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Kuntaosuudet yhteensä
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Evijärven kuntaosuus ilman erikoissairaanhoitoa

Muutos%
TP 18 / TA 21

TP2018

TP2019

TA2020

TA2021

2 077 800
17 919 077

2 255 324
17 307 378

2 147 322
17 249 209

2 049 556
17 121 728

-1,36

2 388 782
21 598 769

2 892 098
18 257 692

2 857 039
19 018 319

2 881 110
18 989 147

20,61

1 645 962
14 893 892

1 765 826
13 315 875

1 710 452
12 387 881

1 175 648
10 122 026

-28,57

3 914 309
31 930 155

3 980 340
27 714 525

4 022 033
27 799 000

3 923 000
27 843 000

0,22

17 127
127 312

19 788
87 893

13 512
67 558

18 830
70 000

9,94

10 043 981
86 469 206

10 913 376
76 683 363

10 750 358
76 521 967

10 048 144
74 145 901

0,04

6 129 671

6 933 036

6 728 325

6 125 144

-0,07

Yllä oleva taulukko vertaa tulevan vuoden 2021 talousarviota vuoden 2020 talousarvioon.
Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna Evijärven maksuosuus talousarviossa
2021 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle laskisi kokonaisuudessaan 702 214 €. Evijärven kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2021 muodostuisi ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia 6 125 144 € (6 728 325 € TA 2020) ja kokonaisuudessaan 10 048 144 € (10 750 358 € TA 2020).
Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 4 164
euroa korkeampi. Ao rahoitusosuus sisältää maksuosuudet myös Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujenkuntayhtymän menoihin. Ilman erikoissairaanhoitoa, on Evijärven maksuosuus 4 527 euroa pienempi kuin vuoden 2018 toteutunut rahoitusosuus. Näin ollen yhtymähallituksen 13.10.2020 antama talousarvio
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on jäsenkuntien antaman ohjeistuksen mukainen. Tämä rahoitusosuus siis sisältää
Alahärmän ja Kortesjärven hyvinvointiasemien lakkauttamisen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Piia Kujalan mukaan vaihtoehto, jossa hyvinvointiasemia ei lakkauteta, tarkoittaisi Evijärven osalta noin 100 000 euron lisäystä vuoden 2021 palvelumaksuihin verrattuna kuntayhtymässä nyt valmisteltuun talousarvioon.
Kuntayhtymän yhtymähallituksen 13.10.2020 hyväksymä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2021 on oheismateriaalina.
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion valmisteltavaksi Evijärven kunnan ja Kauhavan Kaupungin neuvottelussa 22.10.2020 sovitun mukaisesti.
Palveluverkko säilyy ennallaan, mutta toimintoja järjestellään uudelleen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 212
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Evijärven kunnanhallitus päätti 2.11.2020 § 180 palauttaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman uudelleen
valmisteltavaksi Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin neuvotteluissa 22.10.2020
sovitun mukaisesti. Em. neuvotteluun perustuen myös Kauhavan kaupunginhallitus
palautti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion uudelleen valmisteltavaksi.
Jäsenkuntien palautuspäätösten jälkeen talousarvio on valmisteltu jäsenkuntien
evästyksen mukaisesti.
Hyvinvointiasemien palvelutarjontaa järjestellään uudelleen sekä osittain osa-aikaiseksi. Toimintaa jää edelleen kaikille hyvinvointiasemille siten, että suun terveydenhuolto, diabetes- ja marevanhoitajan vastaanotot ja laboratorio säilyvät nykyisessä laajuudessaan. Neuvolapalveluista aikuisten terveydenhoitajan ja työttömien
terveydenhoitajan vastaanotot jalkautuvat edelleen asiakastarpeen mukaan kaikille
hyvinvointiasemille. Lasten- ja äitiysneuvolapalvelut tuotetaan jatkossa Evijärven,
Kauhavan ja Ylihärmän neuvoloissa. Poliklinikan sairaanhoitajan palvelut ovat saatavilla jatkossa ajanvarauksella Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän hyvinvointiasemilla 1 - 2 päivänä viikossa; Evijärvellä avosairaanhoidon palvelut jatkuvat entisellään. Lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuolto säilyy kaikilla kouluilla entiseen tapaan. Fysioterapiapalvelut tuotetaan jatkossa Evijärvellä, Kauhavalla ja Ylihärmässä.
Kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa tarjoavat vuorohoito- ja arviointiyksiköt sijaitsevat Evijärvellä ja Ylihärmässä. Kotihoidon toimistot jatkavat nykyisellään.
Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon myös Kaksineuvoisen toimintaan
vuokrattujen tilojen karsiminen siten, että kuntayhtymä vuokraa vain uudelleenjärjesteltyyn toimintaansa tarvittavat tilat Alahärmän ja Kortesjärven hyvinvointiasemilta.
Yhtymähallituksen 17.11.2020 antamassa talousarvioesityksessä jäsenkuntien rahoitusosuus koko toiminnan osalta nousee yhteensä 192.207 euroa verrattuna
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13.10.2020 annettuun esitykseen. Kaksineuvoisen talousarvioon ei sisälly henkilöstölisäyksiä, mutta organisaation sisällä tehdään tarvittavia siirtoja palvelutarpeen muutosten mukaisesti. Tilikauden aikana toimien vapautuessa selvitetään ensisijaisesti
mahdollisuus täyttää tehtävä sisäisesti tarvittaessa tehtäväkuvaa ja nimikettä muuttamalla. Asiakaspinnassa työskentelevän henkilöstön määrän vähentäminen on kuitenkin varsin haasteellista. Vuoden 2021 talousarvio pohjautuu huomattavasti vuoden
2020 talousarviota pienempään henkilöstöresurssiin.
Uudelleen valmistellun talousarvion toimintakulut vuodelle 2021 ovat 81 974 585 euroa. Toimintakulut laskevat 2 878 860 € (-3,4 %) vuoden 2020 arvioiduista kuluista.
Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 7 760 977 euroa. Toimintatulot laskevat 679 501 € vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Loppuosa eli 74 338 108 euroa
katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate
on 144 500 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 20 000 euron ylijäämää.
Investointeihin on varattu yhteensä 174 000 euroa. ATK-ohjelmistoihin tarvitaan
76 000 euroa ja ATK-laitteisiin 50 000 euroa. Koneisiin ja kaluston hankintaan osoitetaan 48 000 euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Investointina käsitellään
yli 5 000 euron hankinnat.
Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2021 seuraavaa:
Evijärvi ja
Kauhava
TP2018
Sosiaalipalvelut
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Ikäihmisten palvelut
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Perusterveydenhuolto
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Erikoissairaanhoito
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Palveluliikenne
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Kuntaosuudet yhteensä
Evijärvi
Jäsenkunnat yhteensä
Evijärven kuntaosuus ilman erikoissairaanhoitoa

TP2019

TA2020

TA2021

Muutos%
TA 21 /
TP 18

2 077 800
15 784 423

2 255 324
17 307 378

2 147 322
17 249 209

2 069 939
17 173 395

-0,4 %
8,8 %

2 388 782
17 530 884

2 892 098
18 257 962

2 857 039
19 018 319

2 899 514
19 041 493

21,4 %
8,6 %

1 645 962
12 896 927

1 765 826
13 315 875

1 710 452
12 387 881

1 167 812
10 210 221

-29,0 %
-20,8 %

3 914 309
27 429 150

3 980 340
27 714 525

4 022 033
27 799 000

3 923 000
27 843 000

0,2 %
1,5 %

17 127
89 243

19 788
87 893

13 512
67 558

18 830
70 000

-9,9 %
-21,6 %

10 043 980
73 730 627

10 913 376
76 683 363

10 750 358
76 521 967

10 079 096
74 338 108

0,3 %
0,8 %

6 129 671

6 933 036

6 728 325

6 156 096

0,4 %

Yllä oleva taulukon muutos % vertaa tulevan vuoden 2021 talousarviota vuoden 2018
tilinpäätökseen, koska jäsenkunnat asettivat kuntayhtymän talouden tasapainottamisen tavoitteeksi vuoden 2018 tason. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna sosiaali_________________________________________________________________________________________________________
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palveluissa on laskua noin 77 t€, perusterveydenhuollossa noin 543 t€ ja erikoissairaanhoidossa noin 99 t€. Kun taas nousua on ikäihmisten palveluissa noin 42 t€ ja
palveluliikenteessä noin 5 t€.
Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna Evijärven maksuosuus talousarviossa
2021 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle laskee kokonaisuudessaan 671 262 €. Evijärven kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2021 muodostuu ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia 6 156 096 € (6 728 324 € TA 2020) ja kokonaisuudessaan 10 079 096 € (10 750 357 € TA 2020).
Kuntayhtymän yhtymähallituksen 17.11.2012 hyväksymä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2021 on liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 17.11.2020 tekemän esityksen Evijärven kunnan rahoitussopimuksesta, sekä hyväksyy kuntayhtymän talousarvion liitteen mukaisesti. Evijärven kunnan rahoitusosuus kuntayhtymän menoihin on
10 079 096 euroa vuodelle 2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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213 § TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 HYVÄKSYMINEN
Khall § 213
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mittaiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pakkoliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät.
Kuntatalouden tilanne on haastava Suomen kuntakentällä. Koronavirusepidemia on
aiheuttanut muutoksia tulo- ja menorakenteeseen. Lisäksi talouden ennustettavuus
on vaikeutunut entisestään koronan aiheuttamien yllättävien muutosten vuoksi. Valtakunnan tasolla kuntien menot ja tulot ovat epätasapainossa suurimmassa osassa
Suomen kuntia, vaikka vuoden 2020 osalta valtion maksamat ”koronatuet” kunnille
ovat helpottaneet monen kunnan akuuttia tilannetta. Joka tapauksessa haasteet kuntataloudessa näyttävät jatkuvan ennusteiden ja näkymien mukaan tulevina vuosina.
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 7.9.2020 hyväksytyn talousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti.
Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui viisi kertaa kesän ja syksyn 2020 aikana. Tasapainottamistyöryhmässä tarkasteltiin talouden tasapainottamismahdollisuuksia käyden yksityiskohtaisesti läpi investointiohjelman ja käyttötalouden toimialoittain. Talouden tasapainottamistyöryhmä kuuli myös toimialojen viranhaltijoita tasapainottamisideoiden kartoittamiseksi. Talouden tasapainotustoimia on otettu huomioon jo talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 laadinnassa. Lisäksi
talouden tasapainottamistyöryhmän löytämiä talouden tasapainotustoimia huomioidaan ja pannaan täytäntöön normaalin päätöksentekomenettelyn puitteissa tulevina
vuosina.
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Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa lokakuun lopulla. Tulevan
vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 9.11.2020. Aiheeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 22.10.2020 ja talousarvio-johtoryhmä on kokoontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion
7.12.2020 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu
14.12.2020. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023.
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet:
 Tavoitteena on, että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnittelukauden
loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan ylijäämäinen tulos.
 Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistellaan realistisesti
mahdollisimman tasapainoiseksi.
 Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstömenot on 0 %.
Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huomioidaan
eläkemaksut.
Syys-lokakuun aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut edelleen. Valtuuston 9.11.2020 päättämän kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön noston
sekä muun talouden tasapainotustyön ansioista talousarviosta 2021 on pystytty valmistelemaan tasapainoinen. Merkittävä osuus menopuolella on Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa tehty talouden tasapainottamistyö.
Vuosi 2021 on ylijäämäinen. Tulot ovat menoja suuremmat. Valmistellussa vuoden
2021 talousarviossa vuosikate on 908 110 €. Poistojen (807 910 €) jälkeen tilikauden tulos on 100 200 €. Suuri investointipanostus on kasvattanut ja edelleen kasvattaa poistoja sekä lainamäärää. Poistot kasvavat noin 149 t€ ja huonontavat tilikauden
tulosta. Lyhytaikaista lainaa on kunnalla noin 9,7 M€. Lainamäärän ja poistojen kehitykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota tuleva vuosina.
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tuloja kertyy yhteensä 19,825 M€. Taloussuunnitelmaan tuloja vuodelle 2021 oli arvioitu
19,774 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2021 noin 41 t€ kuluvaa
vuotta enemmän ja noin 92 t€ taloussuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet nousevat 687 t€ vuoden 2020 talousarviosta. Verotulojen kasvu on kokonaisuutena 199 t€
(+2,4 %).
Menot laskevat kuluvasta vuodesta. Toimintamenot ovat yhteensä 18,876 M€, jossa
on laskua vuoden 2020 talousarviosta noin 754 t€. Ostopalveluiden osuus kokonaismenoista on 61 %. Kunnan oman toiminnan osuus kokonaismenoista on noin 39 %.
Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa
arviolta 2 % nousu henkilöstökuluihin. Suurin lasku toimintamenoissa on SOTE-kuluissa, jotka laskevat yhteensä noin 671 t€.
Taloussuunnitelmaan 2021 kirjatut tulot ylittyvät noin 92 t€ ja menot laskevat noin 895
t€. Käyttötalouden menoissa erityisesti SOTE-kuluissa on merkittävä lasku vuodelle
2021. Talousarvion tasapainottamiseksi tuloja on lisätty kunnallisveron korotuksella ja
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karsimalla menoja. Valtuuston päättämä 1 % yksikön kunnallisveron nosto lisää kunnan verotuloja noin 347 t€. Talousarvio vuodelle 2021 onkin saatu ylijäämäiseksi noin
100 t€, mikä on hyvä alku tasapainoiselle kuntataloudelle.
Kertyneet ylijäämät ovat kunnan talouden perusta. Kunnalla ei ole pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kunnan taseessa on edelleen ylijäämää 3,287
M€. Vuoden 2020 tilinpäätöksestä on tulossa noin 1 M€ alijäämäinen. Vuodesta 2020
on tulossa kolmas peräkkäinen alijäämäinen tulos. Alijäämäiset vuodet ovat syöneet
kunnan kertynyttä ylijäämää, joten kunnan talouden tasapainon kannalta on hyvä,
että tulevan vuoden realistinen talousarvio on saatu ylijäämäiseksi.
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat
5,265 M€ (+0,6 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitoksen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,670 M€ (-0,6 %). Vesihuoltolaitoksen toimintamenot ovat 498 t€ (-0,2 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yhteensä
732 t€, jossa laskua 119 t€ (-14,0 %). Yleishallinnon laskua selittää vuoden 2020
avustuksen osuus kuntoilukeskuksesta 148.221 €.
Suurimmat laskut ostopalveluiden toimintakuluissa on terveydenhuollossa, joka laskee 637 t€ (-10,8 %) ja sosiaalitoimessa, joka laskee 19 t€ (-0,4 %). SOTE-kulujen
lasku on yhteensä 656 t€. Suurin lasku SOTE-palveluissa on perusterveydenhuollossa - 541 t€ (-30,2 %).
Vuoden 2021 talousarviolla jatketaan viime vuosien tapaan kuntastrategian mukaisella aktiivisen toiminnan ja kehittämisen polulla. Kunnassa on saatu aikaan paljon
positiivista. Evijärvellä jatketaan strategian mukaisesti aktiivista työtä asukasluvun positiivisen kehityksen, elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Strategian painotukset, tavoitteet ja toimenpiteet antavat hyvän pohjan tälle työlle sekä tulevaisuuden rakentamiselle.
Talousarviolla luodaan edellytyksiä hyvälle toiminnalle ja kehittämiselle sekä kuntatalouden tasapainolle. Evijärven taloustilanne verrattuna moniin pieniin kuntiin on kohtuullinen. Taloustilanne on mahdollistanut toiminnan ja palveluiden kehittämisen.
Kunnan yleisen kehittämisen ohella talousarvioon on varattu rahaa kuntastrategian
toteutukseen. Tällä rahalla toteutetaan mm. toimenpideohjelman toimenpiteitä. Yhtenä toimenpiteenä on kylien kehittämisraha, jolla kehitetään koko kuntaa ja kaikkia
kyliä.
Tasapainottamalla kunnan talous nyt pystytään tulevina vuosina jatkamaan omaehtoista suunnitelmallista kunnan strategian mukaista kehittämistä.
Investoinneilla Evijärvi rakentaa vahvasti tulevaisuutta. Evijärvi investoi edelleen
merkittävästi tulevina vuosina keskeisiin kohteisiin. Suunnittelukauden investoinnit
ovat yhteensä lähes 3 M€. Vuoden 2021 investointimenot ovat yhteensä 1,475 M€.
Vuoden 2021 suurimmat investoinnit ovat Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraus
(500 t€) sekä sisäliikuntatilan laajennus koulukeskukseen (700 t€). Antinrinteen saneeraus on alkanut jo vuonna 2020. Sisäliikuntatilan laajennus taas jatkuu vuodelle
2022 (520 t€). Muista määrärahavarauksista voi nostaa hyötykäyttöaseman maa-alueen oston sekä Evijärven kunnostushankkeen (50 t€), jolla parannetaan pitkäjänteisesti järven kuntoa, lisätään hyödynnettävyyttä ja viihtyisyyttä. Investoinneilla luodaan
kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia sekä vähennetään kertynyttä korjausvelkaa.
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Kunnan veroprosentit sekä investointiosa on hyväksytty kunnanvaltuustossa
9.11.2020.
Kunnan investoinnit katetaan lainarahalla. Pitkäaikaista lainaa nostetaan tarvittaessa
5 000 000 euroa. Pitkäaikaisella talousarviolainalla katetaan investoinnit (1,475 M€)
ja korvataan lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli korkotaso muuttuu niin, että pitkäaikaisen lainan ottaminen on kuntatodistusvelkaa kannattavampaa. Maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytetään lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli korkotaso on
kilpailukykyinen pitkäaikaisten lainojen korkotasoon verrattuna.
Pykälän liite talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille
2021–2023.
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan / hallintopäällikön tekemään talousarvioon tekstitarkistuksia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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214 § PIHATIEN TALVIHOITOAVUSTUS IKÄÄNTYNEILLE
Khall § 214
7.12.2020 Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari
Kuntastrategian mukaan kunta luo edellytyksiä kaiken ikäisten kuntalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille sekä niiden edistämiselle. Kunta panostaa kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Ikääntyneiden henkilöiden kotona asumisen mahdollisuutta voidaan lisätä muun muassa avustamalla nykyistä enemmän talviaurausten kustannuksissa.
Kuntastrategian toteuttamisen yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu ikäihmisille tarkoitetun aurausavustuksen laajentaminen lumityöseteliksi. Lumityösetelin käyttöönotto
edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona asumisen mahdollisuutta.
Lumityösetelin käyttöönotto on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 10.12.2018.
Tällä hetkellä voimassa olevat ikääntyneiden aurausavustuksen perusteet:
1. Aurausavustus myönnetään kotona asuvan henkilön asuinrakennuksen pihatien
talviauraukseen. Asuinrakennuksen tulee olla hakijan omistuksessa ja hakijan vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.
2. Aurattavan tien tulee olla pihatie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta
ja jolla ei ole perustettuna tiekuntaa.
3. Hakijan ikä on vähintään 75 vuotta tai hakijalla on merkittävä fyysinen rajoite.
4. Yksin asuvan bruttotuloraja voi olla enintään 1000 €/kk ja pariskunnan bruttotuloraja voi olla enintään 2.000 €/kk.
5. Aurausavustusta haettaessa hakijalla tulee olla sovittuna pihatien auraukset yhden aurausurakoitsijan kanssa.
6. Hakuaika aurausavustukselle on talvikausittain 1.10. – 31.12. Kuluvalle talvelle
avustuksen hakuaika on poikkeuksellisesti 31.1.2019 mennessä.
7. Myönteisen avustuspäätöksen saanut henkilö saa käyttöönsä 10 kpl 9 €:n arvoisia lumityöseteleitä yhdeksi talvikaudeksi.
8. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuutta ei avusteta.
9. Avustusta voi hakea vain hakijan nimiin.
Lumityösetelin perusteiden muutoksista on keskusteltu kunnanhallituksen keskusteluasioissa 23.11.2020. Lumityösetelin myöntämisperusteita muutetaan keskustelun perusteella siten, että useammalla henkilöllä olisi mahdollisuus saada avustusta.
Konkreettisesta lumityösetelistä voitaisiin luopua. Ja avustus maksettaisiin rahana
suoraan hakijalle. Muut muutokset kohdistuvat mm. avustuksen saajan ikärajaan
sekä tulorajoihin.
Avustusohjeet jaetaan oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa ikääntyneiden talvihoitoavustuksen perusteita. Talvihoitoavustusta voidaan myöntää seuraavin muutetuin perustein:
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1. Talvihoitoavustusta myönnetään kotona asuvan henkilön asuinrakennuksen pihatien talvihoitoon. Talvihoitoa ovat lumenauraus ja hiekoitus. Asuinrakennuksen
tulee olla hakijan vakituisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä.
2. Tien tulee olla pihatie, jonka varrella ei ole muuta vakinaista asutusta ja jolla ei ole
perustettuna tiekuntaa.
3. Hakijan ikä on vähintään 70 vuotta tai hakijalla on merkittävä fyysinen rajoite.
4. Yksin asuvan bruttotuloraja voi olla enintään 1500 €/kk ja pariskunnan bruttotuloraja voi olla enintään 2500 €/kk.
5. Hakuaika talvihoitoavustukselle on talvikausittain 1.10. – 31.12. Kuluvalle talvelle
avustuksen hakuaika on poikkeuksellisesti 31.1.2021 mennessä.
6. Myönteisen avustuspäätöksen saanut henkilö saa talvihoitoavustusta pihatien pituuden mukaan seuraavasti:
Pihatien pituus 0-100m = avustus 100 €,
pihatien pituus 101-200m = avustus 200 €,
pihatien pituus 201m-ja siitä eteenpäin = avustus 300 €.
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.
Pihatien mitta lasketaan viimeisen nimetyn tien reunasta alkaen ja päättyen pihaalueen keskelle. Mittauksen suorittaa kunnaninsinööri maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistörekisterikartasta.
7. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuutta ei avusteta.
8. Avustusta voi hakea vain hakijan nimiin.
Kunnanhallitus päättää lisäksi, että avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä
kunnaninsinöörin toimesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Merkitään, että Juha Alkio poistui tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo 19.20.
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215 § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall § 215
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kunnanhallitus julisti hallintopäällikön viran haettavaksi 11.11.2020 mennessä. Määräaikana saapui 8 hakemusta. Virkaa hakivat Javanainen Jussi, Kaltiaisenaho Anu,
Kultalahti Terhi, Kurtti Veli-Matti, Niskala Markku, Pahkakangas Miia, Pummila Jouni
ja Puskala Pauliina.
Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja muina valintakriteereinä
on muun muassa kunnallishallinnon ja –talouden kokemus sekä kokemus asianhallintajärjestelmistä ja hankintaosaaminen.
Anu Kaltiaisenhao, Terhi Kultalahti ja Markku Niskala peruivat hakemuksensa.
Kunnanhallitus päätti 23.11.2020 § 201 yksimielisesti kutsua haastatteluun Jussi Javanaisen, Veli-Matti Kurtin, Miia Pahkakankaan, Jouni Pummilan ja Pauliina Puskalan. Haastattelut pidettiin viikolla 48.
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 säännöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista vaalitoimitusta.
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja ehdottaa kunnanhallitukselle hallintopäälliköksi valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun
perusteella sopivimmaksi arvioidun hakijan.
Yhdistelmä hakijoista oheismateriaalina.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus
1. kuulee haastattelutyöryhmän ehdotuksen hallintopäälliköksi valittavasta ja
2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee hallintopäällikön.
Haastattelutyöryhmän puheenjohtajana Markus Kattilakoski ilmoitti haastattelutyöryhmän yksimielisen ehdotuksen olevan, että hallintopäälliköksi valitaan Jouni Pummila.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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216 § AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
Khall § 18
10.2.2020

Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala
Kunnanhallitukselle on saapunut avustushakemus Evijärven 4H-yhdistykseltä (20 000
€).
Vuonna 2020 talousarviossa on varattu kunnanhallituksen kustannuspaikalta jaettavaksi avustuksiin 167 000 euroa, josta 148 221 euroa on varattu kunnanhallituksen
päätöksellä (11.3.2019 § 43) Evijärven kuntoilukeskuksen kuntosalihankkeen rahoittamiseen. Varauksen jälkeen avustuksia jää jaettavaksi 18 779 euroa. Vuonna 2019
4H-yhdistys haki avustusta 20 000 euroa ja avustusta myönnettiin 17 000 euroa.
Evijärven 4H-yhdistyksen avustushakemus on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Evijärven 4H-yhdistykselle avustusta 17 000 euroa vuodelle 2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Khall § 216
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Kunnanhallitukselle on saapunut avustushakemus Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:ltä (1 000 €).
Vuonna 2020 talousarviossa on varattu kunnanhallituksen kustannuspaikalta jaettavaksi avustuksiin 167 t€ euroa, josta on jaettu noin 166 t€ euroa.
Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n avustushakemus on nähtävillä kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle avustusta 200 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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217 § MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2020
Khall § 217
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Valtiovarainministeriö on 7.8.2020 antanut seuraavan muutospäätöksen:
”Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 4 momenttia ja 55 §:n 1momenttia on muutettu sekä lain
36 §:ään on lisätty uudet 5-8 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan
1.8.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 4 momentinmuutos koskee kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisenvuoksi tehtävää valtionosuuden vähennystä, jota pienennetään nykyisestä 7,29 eurosta 1 ,82 euroon asukasta kohden. Muutos lisää peruspalvelujenvaltionosuuksia yhteensä 30 miljoonaa
euroa.
Mainitun lain 55 §:n 1 momentin muutos koskee peruspalvelujenvaltionosuusprosenttia, jota korotetaan 0,03 prosenttiyksiköllä nykyisestä 25,46 prosentista 25,49 prosenttiin. Muutos liittyy iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta vuonna 2020 aiheutuvien kustannustenkorvaamiseen kunnille. Kunnille tehtävämuutoksesta aiheutuva kustannusten
kasvu on yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelujenvaltionosuutta korotetaan
em. muutoksen johdosta yhteensä 12,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista ellei valtionosuustehtäviin tehdä vastaavan suuruisia vähennyksiä.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien elokuun maksatuksessa edellä mainittuun
tehtävämuutokseen liittyvä valtionosuuden lisäys on virheellisesti yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, joten maksatus korjataan valtionosuuksien syyskuun maksatuksista
lähtien.
Mainitun lain 36 §:n uudet 5-8 momentit ovat seuraavat: 5 momentti: Vuonna 2020
kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 32,80 euroa asukasta kohden, 106,
73 euroa alle 18-vuotiasta asukasta kohden ja 50,07 euroa 65 vuotta täyttänyttä asukasta kohden koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. 6 momentti: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 370 miljoonaa euroa
koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutustenjohdosta. Korvaus
maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissäsovellettavien kunnallisveron
jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. 7 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 0,62 euroa asukasta kohden työttömyysetuuden sovittelun suojaosan väliaikaisen korottamisen johdosta. 8 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 9,11 euroa asukasta kohden harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksenlisäyksen rahoittamiseksi.
8 momentin mukainen valtionosuuden lisäys ei kuitenkaan lisää maksettavan peruspalvelujen valtionosuuden määrää, koska lain 30 § 3momentin mukaan harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään
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kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta
kohden yhtä suuri. 8 momentin mukaisen valtionosuuden lisäyksen johdosta valtionosuuden harkinnanvaraiseen korotukseen kohdennettava määrärahanlisäys ei vähennä peruspalvelujen valtionosuuden määrää, vaan valtiovastaa sen rahoituksesta.
Valtiovarainministeriö on 7.8.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 36 ja 55 §:n nojalla päättänyt muuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta
vuodelle 2020 edellä mainittujen säädösmuutosten mukaisiksi. Päätöksen vaikutus
kunnalle myönnettyyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee asianomaiselle kunnalle päätöksen liitteestä 1.
Muutokset huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksien elo- ja syyskuun maksatuksista lähtien. Syyskuun maksatuksen muutos koskee iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta
vuonna 2020 aiheutuvien kustannusten korvaamiseen kunnille, josta lähtien oikaistaan elokuun valtionosuusmaksatuksen virheellinen määrä. Muut muutokset huomioidaan elokuun maksatuksesta lähtien.
Evijärven kunnan uusi peruspalvelujen valtionosuus on em. muutosten johdosta yhteensä 7 669 174 euroa (alkuperäinen 7 352 005 euroa) eli 317 169 euroa enemmän
kuin alkuperäinen peruspalvelujen valtionosuus.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätöksen tiedokseen ja päättää olla hakematta oikaisua päätökseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

EVIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

7.12.2020

304

218 § MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA
VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2020
Khall § 218
7.12.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala
Valtiovarainministeriö on 5.10.2020 antanut seuraavan muutospäätöksen:
”Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin (1704/2009) on lisätty uusi 36 b SS; verotulojen viivästymisestä johtuva
määräaikainen korvaus. Lakia on muutettu siten, että pykälässä tarkoitettujen korvausten määrä vastaa verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvaa verotulojen viivästymistä. Lain muutos on tullut voimaan
5.10.2020. Tällä päätöksellä oikaistaan valtiovarainministeriön 7.5.2020 tekemän
muutospäätöksen korvausmäärät vastaamaan verotulojen viivästymistä.
Lain 36 b §:n mukaan vuonna 2020 toteutetuista verotuksenmaksujärjestelyjen muutoksista johtuvaa kuntien verotulojen viivästymistä vastaava euromäärä maksetaan
kunnille vuonna 2020. Vastaava euromäärälisättynä maksujärjestelyjen muutoksien
johdosta kunnille tilitettävän viivästyskoron arvioidulla määrällä vähennetään veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuosina 2021 ja 2022.
Kunnallisverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 98 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien
kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Yhteisöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 7 miljoonaa euroa, joka maksetaan kunnille yhteisöveron vuoden 2020 jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Kiinteistöverotulojen viivästymisen perusteella kunnille korvataan yhteensä 9 miljoonaa euroa,
joka maksetaan kunnille vuodelta 2019 toimitetun kiinteistöverotuksen kuntakohtaisten osuuksien suhteessa. Kunnallisveron osalta vähennys on yhteensä 75 miljoonaa
euroa vuonna 2021 ja 23 miljoonaa euroa vuonna2022, yhteisöveron osalta yhteensä
4 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 1 miljoona euroa vuonna 2022 sekä kiinteistöveron
osalta yhteensä 7 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 2 miljoonaa euroa vuonna 2022.”
Evijärven kunnan osalta 7.5.2020 annetussa muutospäätöksessä verotulojen lykkäyksen osalta korvausmäärä oli 192 435 euroa ja nyt 5.10.2020 annetussa päätöksessä 39 079 euroa. Evijärven kunnanverotulomenetysten kompensaatio vuodelle
2020 on yhteensä 1 555 858 euroa. Verotulojen viivästymisen korvausten oikaisu
huomioidaan valtionosuuksien ja veroperustemuutoksista aiheutuvien verotulomenetysten korvausten vuoden 2020 lokakuun maksatuksista lähtien.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön muutospäätöksen tiedokseen ja päättää olla hakematta muutosta päätökseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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219 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 219
7.12.2020 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
9/2020 Sivistyslautakunta 1.12.2020
3/2020 Henkilöstöjaosto 23.11.2020
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
45 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös
46 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t
172 Asuntohakemus
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t
421 Luokanopettajan sijaisen hakuprosessin keskeyttäminen
424 Tukkutuotteet hankintakaudelle 1.1.2021 – 31.1.2023
428 Keskikoulu ja lukio siirtyvät etäopetukseen 25.11.2020
440 Vuoden 2020 urheilijastipendit
Kirjastonjohtaja:
Päätökset §:t
Hallintopäällikkö:
Päätökset §:t
Kunnanhallituksen puheenjohtaja:
Päätökset §:t
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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220 § ILMOITUSASIAT
Khall § 220
7.12.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 1.12.2020.
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 12/2020,
17.11.2020
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta § 120,
17.11.2020
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, ote pöytäkirjasta § 127,
17.11.2020
6. Järvisedun koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto, pöytäkirja 2/2020 liitteineen, 8.12.2020
7. Järvinet Oy, kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, 7.12.2020
8. Seinäjoen kaupunki, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaosto,
pöytäkirja 3/2020, 15.9.2020
9. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, syyskokouskutsu liitteineen,
10.12.2020
10. Jyty Järvilakeus ry, luottamusmiesilmoitus, 3.12.2020
11. LSSAVI, Päätös, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Lansi- ja SisäSuomen Aluehallintoviraston alueelle, LSSAVI/16940/2020, 1.12.2020
12. EPSHP, Korona nyrkin tiedote 2.12.2020
13. Evijärven kunnan koronatiedote
14. STM, ohje, Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeet ja suositukset epidemian
leviämisen estämiseksi Uudellamalla sekä muissa leviämisvaiheen
uhassa olevissa maakunnissa, VN/25925/2020, 24.11.2020
15. STM, Kuntainfo 13/2020, Omaishoidon tuen hoitopalkkiota vuonna 2021,
20.11.2020
16. STM, Kuntainfo 14/2020, Opiskelijaterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen, 20.11.2020
17. OPM, Päätös, Lukiokoulutus – yksikköhinnat sekä erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2021,
VN/23336/2020, 26.11.2020
18. Kuntatyönantajat, Yleiskirje 14/2020, Vuoden 2021 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset, 2.12.2020
19. Metsäkeskus, Ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-114459, 2.12.2020
20. Metsäkeskus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-110892, 2.12.2020
21. Salkunhoitoraportti 11/2020, Aktia
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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221 § MUUT ASIAT
Khall § 221
7.12.2020
1. Nuorten hyvinvoinnin tilanne.
2. Kunnanhallituksen kokouskäytännöt pandemia-aikana.
3. Liikunta- ja vapaa-aikaohjaajan rekrytoinnin aloittaminen.
4. Kuntoilukeskus ry:n ja kunnan kumppanuussopimuksen valmistelu.
5. Kiitokset kuluneesta vuodesta.
6. Seuraava kokous on tammikuun puolessa välissä, aika ilmoitetaan myöhemmin.
7. Päiväkodin muutto.
8. Antinrinteen remontin tilanne.
9. Tutustuminen päiväkodin ja Antinrinteen tiloihin torstaina 10.12. klo 16.30

Merkittiin: Teemu Kauris poistui klo 20.25 tämän asian käsittelyn aikana.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 209-213, 215, 219-221

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 214, 216-218
HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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 214, 216-218
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

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
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

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää tiedoksisaannista

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 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 arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

1)
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

_________________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

