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1 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 1 
25.1.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 2 
25.1.2021 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. 

 

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 3 
25.1.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kultalahti ja Teemu Kau-
ris. 

 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Teemu Kauris. 
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4 § VALTUUSTON 14.12.2020 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 4 
25.1.2021 Valmistelija: 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. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 14.12.2020 teke-
mät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimi-
valtaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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5 § KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUONNA 2021 

Khall § 5 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnan hallintosäännön 18 §, 45 kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää vuosit-
tain toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjistä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen 
laskut vuonna 2021 hyväksyy kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan ollessa poissa tai 
muuten estynyt tämän sijainen hallintosäännön mukaisesti. Kunnanjohtajan laskut 
hyväksyy teknisesti hallintopäällikkö. Hallintopäällikön hyväksymät laskut hyväksyy 
lopullisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Laskut voidaan panna maksuun hallin-
topäällikön hyväksymisen jälkeen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

 
Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mikko Saarijärvi saapui tämän pykä-
län käsittelyn aikana klo 17.52.  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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6 § KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2021 

Khall § 6 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokouk-

sessa kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat-
soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohta-
jalle esityksen sen pitämisestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää vuonna 2021 kokouksensa 
pääsääntöisesti kolmen viikon välein maanantaisin klo 17.30 kunnanhallituksen huo-
neessa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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7 § VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

Khall § 7 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion valmistelu- ja 
täytäntöönpano-ohjeista. 
 
Liitteenä on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2021 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita lautakuntien ja viran-/toimenhaltijoiden on 
noudatettava. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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8 § KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITEL-
MAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 8 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 talousarvion vuodelle 2021. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvi-
oon perustuvat käyttösuunnitelmansa vastuualueittain. 
 
Liitteenä on kunnanhallituksen vuoden 2021 käyttösuunnitelma. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kunnanhalli-
tuksen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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9 § KUNNANVIRASTON SULKUAJAT VUONNA 2021 

Khall § 9  
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Suomessa heinäkuu on perinteisesti lomakuukausi, jolloin virastot ja kunnat sulkevat 
toimistonsa lomien keskittämiseksi hiljaisimpaan aikaan. Evijärvelläkin kunnanviras-
ton toimistot ovat olleet perinteisesti suljettuna heinäkuussa ja joulun välipäivinä hen-
kilöstön vuosilomien keskittämiseksi. Lomien keskittäminen osaltaan tehostaa ja pa-
rantaa kunnanviraston palveluita talon ollessa auki. 
 
Vuonna 2020 Evijärven kunnantalo oli suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 
22.5.2020, 1.7. – 31.7.2020. 
 
Kunnanviraston sulkuajoiksi vuonna 2021 on suunniteltu helatorstain jälkeinen per-
jantai 14.5.2020 ja kesällä heinäkuun 1.7. – 31.7.2021. Näihin ajankohtiin keskitetään 
henkilöstön vuosilomia. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnantalo  
pidetään suljettuna 14.5.2021 sekä 1.7. – 31.7.2021. Sulkuaikoihin keskitetään henki-
löstön vuosilomia. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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10 § KUNNAN ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 31.12.2020 TILANTEEN MUKAAN 

Khall § 10 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kunnalla on 31.12.2020 erääntyneitä saatavia yhteensä 69 907,65 € seuraavasti: 
 

 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2020 31.12.2020 

Yleislaskut 2 911,08 € 3 736,95 € 6 404,95 € 3 232,95 € 3 300,55 € 

Vuokrat 8 586,66 € 6 049,54 € 13 522,96 € 8 747,23 € 9 858,22 € 

Sivistystoimen 
laskut 

5 125,59 € 3 862,51 € 5 604,09 € 3 783,01 € 4 861,89 € 

Vesilaskut 34 070,23 € 10 707,77 € 41 067,31 € 25 654,77 € 51 886,99 € 

Vesihuollon 
laskut 

18,96 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €  

YHTEENSÄ 50 712,52 € 24 356,77 € 66 599,31 € 41 417,96 € 69 907,65 € 

 
 Erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saatavien tilanteen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 25.1.2021 12 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

11 § ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN 
MÄÄRÄÄMINEN 18.4.2021 TOIMITETTAVIA KUNTAVAALEJA VARTEN 

Khall § 11 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
kotimaassa 7.4. - 13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin). 
 
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennak-
koäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kun-
nassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympä-
rivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangais-
tuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Edelleen kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän äänestys-
paikka. Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole 
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. 
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, 
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  
 
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoää-
nestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kun-
nanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. 
 
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Koti-
äänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla 
tavalla. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivit-
täiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arki-
päivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen 
kello 9 eikä kello 18 jälkeen. 
 
Perustuslain 14 §:n 3 momentin nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ää-
nioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänes-
tyksessä että vaalipäivänä. Vähintään yhden ennakkoäänestyspaikan on oltava 
avoinna kaikkina ennakkoäänestyspäivinä. Lisäksi voidaan perustaa lyhyen aukiolo-
ajan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Kunnan on ilmoitettava ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen 
tiedot Väestörekisterikeskukselle 29.1.2021 klo 12 mennessä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaa-
leissa: 

1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3 
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3: 

a. 7. – 9.4. klo 9.00 – 15.00 
b. 10. – 11.4. klo 12.00 – 15.00 
c. 12. – 13.4. klo 9.00 – 17.00 



EVIJÄRVEN KUNTA 25.1.2021 13 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

3. laitosäänestys toimitetaan Antinrinteen palvelukeskuksessa vaalitoimikunnan 
erikseen ilmoittamana ajankohtana. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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12 § ANOMUS VESILASKUN KOHTUULLISTAMISESTA / SULKAKOSKI 

Khall § 12 
25.1.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Eija Sulkakoski on ollut puhelimitse kuntaan yhteydessä, jonka jälkeen Ulla Saari on 

sähköpostitse 11.1.2021 lähettänyt Eija Sulkakosken anomuksen Kiinteistöyhtymä 
Sulkakosken omistaman kiinteistön vesilaskun kohtuullistamisesta kiinteistöllä Sal-
miaho. Vesilaskun päiväys on 28.10.2020 ja se on summaltaan 891,07 €.  

 
 Sulkakoski ehdottaa, että Kiinteistöyhtymä Sulkakoski maksaisi 300 € 28.10.2020 

päivätystä vesilaskusta, koska normaali vesilasku vuositasolla on n. 140 €. 
 
 Sulkakoski on ollut kuntaan puhelimitse yhteydessä ja hän on kertonut, ettei kiinteis-

tössä ole ollut vesivahinkoa tai vuotoja. Lisäksi hän on tuonut esille, että rakennuksen 
kellarissa oleva veden pääkatkaisija on ollut auki vain kesäkuukausina (n.5 kk/vuosi). 

 
 Kiinteistöjen vesimittarilukemat pyydetään ilmoittamaan kuntaan kerran vuodessa. 

Mikäli ilmoitetussa veden vuosikulutuksessa havaitaan merkittävä poikkeama edellis-
vuosien vedenkulutuslukemiin, on tekninen toimi yhteydessä kiinteistön omistajaan.  

 
Kiinteistön poikkeavalle vedenkulutukselle löytyy yleensä selittävä tekijä rakennuksen 
käyttäjistä johtuvasta tekijästä, vesimittarin jälkeisen vesijohtoverkoston vuodosta tai 
vesimittarin mittausvirheestä. 
 
Mittarivirheen selvittämiseksi vesimittari lähetetään VMH Kalibro Oy:lle tarkastetta-
vaksi, joka tarkastaa vesimittarin juoksuttamalla sen läpi vettä vertailumittaria vasten. 
Tarkastuksesta toimitetaan kuntaan tarkastuspöytäkirja, jossa tarkastuksen tulos il-
moitetaan.  
 
Mikäli vesimittarissa ilmenee tarkastuksessa mittausvirhe, eikä kiinteistön todellista 
vedenkulutusta kuluneelta vuodelta voida varmuudella määrittää, laskutetaan vesi 
aikaisempiin vuosikulutuksiin perustuen. 

 
 Mikäli tarkastettavaksi lähetetyssä vesimittarissa ei tarkastuksessa ilmene mittausvir-

hettä, perustuu vesilaskutus vesimittarin näyttämään kulutuslukemaan. 
 

Kyseisen kiinteistön vesimittarin tarkastusraportin mukaan kyseisen kiinteistön vesi-
mittarin mittausvirhe on ollut -1,36 %, joten se ei selitä poikkeavaa vedenkulutusluke-
maa kiinteistöllä, eikä kyseessä ole silloin vesimittarin mittausvirhe. 
 
Aikaisemmin kunta on yksittäisissä tapauksissa kohtuullistanut kiinteistön poikkeuk-
sellisen suurta vesilaskua vesijohtoverkoston vuototilanteissa perustellen huojen-
nusta kiinteistön omistajan terveyteen liittyvillä seikoilla. 
 
Kirje vesilaskun kohtuullistamisesta, vesimittarin tarkastuspöytäkirja ja kulutusluke-
mat on nähtävänä kokouksessa. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ei kohtuullista Kiinteistöyhtymä Sulkakos-

ken omistaman kiinteistön vesilaskua kiinteistöllä Salmiaho 52-401-5-148 ja edellyt-
tää 28.10.2020 päivätyn vesilaskun maksamista täysimääräisenä. 
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 Perustelut: Kiinteistön vesimittari osoittaa vuoden 2020 veden kulutukseksi 546 m³.  
VMH Kalibro Oy:n tekemässä tarkastuksessa ei ole ilmennyt, että vesimittari mittaisi 
veden kulutusta virheellisesti, jolloin syy poikkeavaan vedenkulutukseen ei ole vesi-
mittarin mittausvirhe.  

 
Vesilaskun maksamisen aikataulusta ja maksamisesta pienemmissä erissä voi sopia 
teknisen toimen kanssa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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13 § ANOMUS VESILASKUN KOHTUULLISTAMISESTA / HANHIKOSKI 

Khall § 13 
25.1.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 
 Antti Hanhikoski on ollut kuntaan puhelimitse yhteydessä, jonka jälkeen hän on 

15.12.2020 lähettänyt sähköpostitse hakemuksen vesilaskun huojentamiseksi. Vesi-
laskun päiväys on 3.11.2020 ja se on summaltaan 4635,14 €.  

 
 Kirjelmän mukaan Hanhikosken omistamalla kiinteistöllä on ollut vesimittarin jälkei-

sessä vesijohtoverkostossa vuoto. Vuoto löytyi vanhasta kaivosta ja se tuli ilmi vesi-
mittarin luennan- ja laskutuksen yhteydessä. Edellisen kerran vesimittarin lukema on 
ilmoitettu kuntaan lokakuussa 2018. 

 
 Suuresta vuotomäärästä huolimatta vuotoa ei ole havaittu kaivon ulkopuolella ja vuo-

tanut vesi on imeytynyt maaperään. 
 
 Hanhikoski pyytää kunnalta huojennusta tukalaan tilanteeseen, jonka noin 4600 €:n 

vesilasku aiheuttaa. 
 
Aikaisemman kunta on yksittäisissä tapauksissa kohtuullistanut kiinteistön poikkeuk-
sellisen suurta vesilaskua vesijohtoverkoston vuototilanteissa perustellen huojen-
nusta kiinteistön omistajan terveyteen liittyvillä seikoilla. 
 
Kirje vesilaskun kohtuullistamisesta ja kulutuslukemat on nähtävänä kokouksessa. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ei kohtuullista Antti Hanhikosken omista-

man kiinteistön vesilaskua ja edellyttää 3.11.2020 päivätyn vesilaskun maksamista 
täysimääräisenä. 

  
Vesilaskun maksamisen aikataulusta ja maksamisesta pienemmissä erissä voi sopia 
teknisen toimen kanssa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550 

 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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14 § LAUSUNTO ISO-SAAPASNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN 
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA SISÄLTÄEN YHDISTETYN KAAVA-JA YVA-
SELOSTUKSEN 

Khall  § 14 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala  
 

Lappajärven tekninen lautakunta on päättänyt 1.12.2020 § 48 asettaa Iso-Saapas-
nevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdis-
tetyn kaava ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 9.12.2020 - 
22.1.2021 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §). 

 
 ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. 

Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden 
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä 
Lappajärven keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vete-
lin kuntiin. 

 
 Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain 

mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Iso-Saapasnevan tuulivoimapuistohank-
keen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan 
uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä syntyy 
sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja raken-
nuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. 

 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen johdosta sekä laadittujen 

selvitysten perusteella hankesuunnitelmaa on kehitetty. Osa suunnitelluista voimala-
paikoista on siirretty muun muassa luontoarvojen huomioimiseksi. 

 
 0-Vaihtoehdossa (VE0) Iso Saapasnevan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja nii-

den maakaapeliliityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa 
vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain 
muilla sähköntuotantomenetelmillä. 

 
 Vaihtoehdossa 1a (VE1a) Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 10 tuuli-

voimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW ja tornin korkeus enin-
tään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus 
on enintään 300 metriä. 

 
 Vaihtoehto 1b (VE1b) on vastaava vaihtoehdon VE1a kanssa, mutta voimaloiden ko-

konaiskorkeus on 280 metriä.  
 
 Vaihtoehdossa 2a (VE2a) Iso Saapasnevan alueelle rakennetaan enintään 7 tuulivoi-

malan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden maksimiteho on 10 MW ja tornin korkeus enin-
tään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus 
on enintään 300 metriä.  

 
 Vaihtoehto 2b (VE2b) on vastaava vaihtoehdon VE2a kanssa, mutta voimaloiden ko-

konaiskorkeus on 280 metriä. 
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 Hankealuetta lähimmät kylät ovat eteläpuolella noin 1 km etäisyydellä sijaitseva 
Övermark, lounaispuolella noin 4 km etäisyydellä sijaitseva Särkiniemi sekä eteläpuo-
lella noin 5,6 km etäisyydellä sijaitseva Viinamäki. 20-39 asukkaan pienkyliä on suun-
niteltujen tuulivoimaloiden pohjoispuolella noin 2 km etäisyydellä sijaitseva Pitkäsalo 
(Evijärvi), eteläpuolella noin 4 km etäisyydellä sijaitseva Kuoppala, luoteispuolella 
noin 4,5 km etäisyydellä sijaitseva Ranta-aho sekä itäpuolella noin 5,5 km etäisyy-
dellä sijaitseva Kalliojärvi (Veteli). Lähimmät isommat asutuskeskittymät ovat suunni-
teltujen tuulivoimaloiden eteläpuolella noin 6 km etäisyydellä sijaitseva Itäkylä sekä 
Lappajärven keskustaajama noin 6-10 km suunnitelluista tuulivoimaloista lounaa-
seen. Evijärven keskustaajama on noin 15 km etäisyydellä suunnitelluista voima-
loista. 

 
 Suunnittelualuetta lähimmät yksittäiset vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat alueen 

itäpuolella Järvelässä noin 2 km etäisyydellä (Veteli), eteläpuolella Övermarkissa 
noin 2,1 km etäisyydellä (Lappajärvi) ja alueen pohjoispuolella Pitkäsalossa noin 2,1 
km etäisyydellä (Evijärvi) lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

 
 Lähimmät yksittäiset lomarakennukset sijaitsevat suunniteltujen tuulivoimaloiden itä-

puolella noin 1,5-2 km etäisyydellä, eteläpuolella noin 2,3 km etäisyydellä sekä poh-
joispuolella noin 2,1 km etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta. 

 
 2-5 km etäisyydellä suunnitelluista voimaloista asuu 379 asukasta, asuinrakennuksia 

on 175 ja lomarakennuksia 159.  
 
 Tuulivoimapuiston rakentamisen, mukaan lukien tiestön perusparannus ja uusien tei-

den rakentaminen, perustustyöt sekä voimaloiden pystytys ja sähköasennukset, en-
nakoidaan kestävän noin 1 - 2 vuotta. Tuulipuiston tekninen käyttöikä on noin 25 
vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyttöiälle ja kaapeleiden käyttöikä on vä-
hintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla tuulivoimaloiden käyttöikää on mahdollista 
jatkaa 50 vuoteen saakka. 

 
 Ympäristönvaikutusten arvioinnin osalta on vaikutukset luokiteltu neljään luokkaan; ei 

vaikutusta, vähäinen, kohtalainen ja suuri vaikutus. Vaikutus voi olla myönteinen tai 
kielteinen. Mm. melu- ja välkevaikutuksista sekä, sosiaalisista, elinkeinoihoin sekä 
maisemaan kohdistuvista vaikutuksista on todettu arviointiselostuksessa seuraavaa: 

 
 Meluvaikutusten osalta hankealueen ympäristön herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi. 

Vaihtoehdossa VE1 ja VE2 meluvaikutus lähimmille asuin- ja lomarakennuksille on 
arvioitu pieneksi ja vaikutuksen merkittävyys vähäisen kielteiseksi. 

 
 Välkevaikutuksen osalta hankealueen lähiympäristössä ei ole herkkiä kohteita, mutta 

nykyisin alueella ei ole välkettä aiheuttavaa toimintaa. Välkevaikutus on arvioitu vä-
häiseksi. Mallinnuksen mukaan vuotuinen välkemäärä kaikkien asuin- ja loma-raken-
nusten kohdalla jää alle 8 tuntiin vuodessa (rajana Ruotsissa ja Saksassa). VE1 ja 
VE2 vaihtoehdoissa välkevaikutus on arvioitu pieneksi ja merkittävyys vähäisen kiel-
teiseksi. 

 

 Sosiaalisten vaikutusten lähtöaineistona on käytetty hankkeesta saatuja mielipiteitä ja 
lausuntoja, tilaisuuksissa saatuja palautteita ym. vaikutusten arviointeja. Lisäksi on 
toteutettu erilliset maanomistaja- ja asukaskyselyt sekä matkailuselvitys.  
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 Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön herkkyys elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkis-
tyskäyttöön kohdistuville vaikutuksille on arvioitu kohtalaiseksi. Tehtyjen kyselyjen 
sekä saadun palautteen perusteella, hanke herättää melko paljon huolia ja pelkoa 
alueen asukkaissa ja loma-asukkaissa. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vai-
kutusten osalta vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei ole suurta eroa. 

 
 Palautteissa nostettiin maisemavaikutusten lisäksi esille melun ja erityisesti infraää-

nen aiheuttamat vaikutukset, joiden terveysvaikutuksista oltiin huolissaan. Vaikutuk-
set hankkeen kokemiseen ja sen aiheuttamiin huoliin ja pelkoihin on arvioitu merkittä-
vyydeltään suuriksi kielteisiksi. Tehtyjen melu-, välke- ja hankkeen maisemavaikutus-
ten havainnollistamiseksi tehtyjen mallinnusten sekä arviointien perusteella vaikutuk-
set elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi. 
Myös vaikutukset virkistyskäyttöön (ml. metsästys) on arvioitu merkittävyydeltään 
kohtalaisiksi kielteisiksi. 

 
 Iso Saapasnevan suunnittelualueen ja sen lähialueen herkkyys elinkeinojen näkökul-

masta on määritelty kohtalaiseksi. Tuulivoimahankkeesta aiheutuu vaikutuksia työlli-
syyteen ja yritystoimintaan, jonka lisäksi myönteisiä vaikutuksia aiheutuu maanvuok-
rista ja kiinteistöveroista. Hankkeen työllisyysvaikutukset ja vaikutukset kunnan (Lap-
pajärvi) talouteen on todettu merkittäviksi. Hanke vaikuttaa jonkin verran metsätalou-
den harjoittamiseen alueella voimapaikkojen, teiden ja sähkösiirron rakentamisen 
myötä, mutta ei estä metsä-ja maatalouden harjoittamista suunnittelu-alueella tai sen 
lähiympäristössä. Iso Saapasnevan hankkeen vaikutuksia alueen matkailuun ja va-
paa-ajan asumiseen selvitettiin erillisellä matkailuselvityksellä. Matkailuselvityksen 
yhteydessä tuli esille erilaisia näkemyksiä hankkeen matkailu-vaikutuksista. Matkailu-
kyselyyn vastanneet yrittäjät suhtautuivat pääsääntöisesti kielteisesti hankkeeseen, 
kun taas haastatellut matkailukehittäjät ja yrittäjät suhtautuivat enemmän myöntei-
sesti tai neutraalisti hankkeeseen. Hankkeella voi olla aluksi kielteinen vaikutusta alu-
een matkailuun, mutta pitkällä aikavälillä sen ei arvioida merkittävästi vaikuttavan alu-
een matkailuun. Elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään 
vähäisiksi myönteisiksi. 

 
 Maisemavaikutusten arvioidaan voivan olevan merkittävyydeltään suuria Övermarkin 

ja Kuoppalan lähialueilla, kun etäisyys tuulivoimaloihin on alle 6 kilometriä. Yli kuuden 
kilometrin etäisyydellä maisemavaikutukset voivat olla merkittävyydeltään kohtalaisia 
tai vähäisiä kielteisiä maakunnallisesti arvokkaissa kulttuurimaisemissa ja järvimaise-
missa. Useimmiten tuulivoimaloiden näkymisen vuoksi maiseman luonteeseen ei 
kohdistu mainittavia muutoksia. 

 
 YVA-selostuksen arviossa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja valittavasta 

vaihtoehdoista todetaan seuraavaa: 
 
 0-vaihtoehdossa haitalliset ympäristövaikutukset jäävät toteutumatta, mutta toisaalta 

myös hankkeen myönteiset vaikutukset, kuten työllisyys- ja muut taloudelliset vaiku-
tukset jäävät toteutumatta. Myös hankkeen tuoma myönteinen ilmastovaikutus verrat-
tuna uusiutumattomiin energiamuotoihin jäisi toteutumatta. Luonnonympäristö ja sosi-
aaliset verkostot jatkavat luontaista kehityskulkuaan, jos hankealueelle ei esimerkiksi 
suunnitella muita merkittäviä hankkeita. Todennäköisesti alue säilyy pääsääntöisesti 
metsätalousvaltaisena alueena. 

 
 Esitettyjen asiantuntija-arvioiden perusteella voidaan todeta, että mitkään vaikutukset 

vaihtoehdoissa VE1(a,b) ja VE2 (a,b) eivät olisi niin merkittäviä, että hanketta ei voisi 



EVIJÄRVEN KUNTA 25.1.2021 20 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

toteuttaa. Hankevaihtoehtojen välille on arvioitu jonkin verran eroja, mutta ei kuiten-
kaan siinä määrin, että jokin hankevaihtoehto ei voisi olla lainkaan toteuttamiskelpoi-
nen, huomioiden vaikutusten lieventämiskeinot. Pääosin vaikutukset on arvioitu eri 
vaikutusosa-alueissa korkeintaan kohtalaisiksi kielteisiksi, eli luonnonympäristölle tai 
ihmiselle hankkeista ei katsota aiheutuvan sellaisia vaikutuksia, joiden perusteella 
hanke ei olisi hyväksyttävä. 

 
 Vaikutuksiltaan merkittävimpien maisemavaikutusten osalta voidaan todeta, että vaih-

toehdossa VE2b maisemavaikutukset ovat vähäisimmät johtuen voimaloiden alhai-
semmasta lukumäärästä ja matalammasta kokonaiskorkeudesta. Ero voimaloiden 
näkyvyydessä verrattuna laajempaan vaihtoehtoon VE1 sekä korkeampaan koko-
naiskorkeuteen, on kuitenkin hyvin pieni. 

 
 Lausuntopyyntö oheismateriaalina. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että Lap-

pajärven kunnan Iso-Saapasnevan tuulivoimalapuiston suunnittelu tulisi lopettaa.  
 

Evijärven kunnanhallitus on tehnyt periaatepäätöksen 21.11.2016, että tuulivoimaloi-
den vähimmäisetäisyys asutuksesta tulee olla vähintään 4 km, jolloin tuulivoimaloiden 
haitat todennäköisesti olisivat pienempiä ihmisille, tuotanto- ja riistaeläimille sekä 
muulle eliöstölle. 

 
Evijärven kunnan kannanotto on em. periaatepäätöksen mukaisesti, että tuulivoima-
loita ei tule sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuk-
sesta Evijärven kunnassa sekä naapurikuntien alueilla Evijärven kunnan rajan lähei-
syydessä. Evijärven kunnan Pitkänsalon kylän taloja sijoittuisi noin kahden kilometrin 
etäisyydelle lähimmistä Iso-Saapasnevalle suunnitelluista tuulivoimaloista. Maisema-
vaikutusten arvioidaan voivan olevan merkittävyydeltään suuria kielteisiä näin lähellä 
tuulivoimaloita. Myös YVA-selvityksessä on todettu, että vaikutukset hankkeen koke-
miseen ja sen aiheuttamiin huoliin ja pelkoihin on arvioitu merkittävyydeltään suuriksi 
kielteisiksi.  

 
 Lisäksi painotetaan, että Iso-Saapasnevan tuulivoimahankkeen YVA-selvityksessä 

esitetyt vähäiset mm. melu-, välke- ja maisemavaikutukset lähiasutukselle ja ympäris-
tölle ovat mallinnuksien mukaisia arvioita. Pitkäsalon kylän asutuksen lisäksi alueella 
on merkittävä tarhausalue. Vaikutuksia Pitkäsalon kylän asutukselle, turkiseläinten 
tarhaukselle ja muille tuotantoeläimille ei hankkeessa ole erikseen selvitetty, kuten ei 
myöskään vaikutuksia petoeläimille. Selvityksestä puuttuu myös matalataajuisen me-
lun mallinnus sekä jättöpyörrevaikutusselvitys. Edellä mainitut selvitykset ja mallin-
nukset tulee laatia. 

 
Lisäksi vaihtoehdossa VE1 ja VE2 tuulivoimalat tulisivat hallitsemaa maisemaa myös 
Evijärvelle päin. Maisemaselvityksen mukaan 280 tai 300 m korkeat tuulivoimalat 
erottuisivat maisemassa aina Evijärven keskustan alueelle saakka. Massiiviset tuuli-
voimalat eivät sovi Evijärven eivätkä Lappajärven kuntien maisemaan. Näin korkeista 
tuulivoimaloista ei myöskään ole kokemusta eikä tietoa, näin ollen saattaa syntyä 
myös ennalta arvaamattomia vahingollisia vaikutuksia. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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15 § JÄRJESTÖYHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN 

Khall § 15 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Sote-rakenneuudistuksessa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tärkeä yhteistyö-

kumppani on järjestökenttä. Tämän toiminnan vahvistamiseksi rakenneuudistushank-
keeseen on kirjattu alueellisen järjestöyhdyshenkilö verkoston luominen osallisuuden 
vahvistamiseksi sekä kunnissa, että alueella. 

  
Järjestöyhdyshenkilö on kunnan viranhaltija joka voi olla hyvinvointikoordinaattori, va-
paa-ajanohjaaja, nuoriso-ohjaaja, kulttuurituottaja, kylä- tai yhteisöasiamies, sivistys- 
tai kulttuurijohtaja. Työnkuvaan kuuluu yhteydenpito yhdistyksiin ja yhdistysten vies-
tien välittäminen kunnalle, yhdistysten koollekutsuminen kaksi kertaa vuodessa, 
kunta-järjestöyhteistyön kehittäminen yhdessä yhdistysten kanssa, yhteistyö kunnan 
vapaaehtoisten yhdistysagenttien kanssa sekä osallistuminen maakunnallisiin järjes-
töyhdyshenkilöiden tapaamisiin. 

   
Kuntia pyydetään nimeämään ja ilmoittamaan nimetyn henkilön tiedot tammikuun 
2021 aikana Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudituksen HYTE asiantuntijalle (Tarja 
Tenkula). 
 
Evijärven kunnassa kehittäjäkoordinaattorin tehtäväkenttä on lähinnä järjestöyhdys-
henkilölle kuuluvia tehtäviä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Evijärven kunnan järjestöyhdys-
henkilöksi kehittäjäkoordinaattorin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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16 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN 
VALTIONOSUUDESTA VUODELLE 2020 

Khall § 16 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Valtiovarainministeriö on 7.12.2020 antanut seuraavan muutospäätöksen 
(VN/14481/2019) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020: 
 
”Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujenvaltionosuudesta anne-
tun lain (1704/2009) 36 §:n 5 ja 6 momenttia on muutettu sekä lain 36 §:ään on lisätty 
uudet 9 ja 10 momentit. Lain muutokset ovat tulleet voimaan 1.12.2020. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 5 momentin muutos kos-
kee kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä, jota korotetaan nykyisestä 
32,80 eurosta 56,25 euroon asukasta kohden. Muutos lisää peruspalvelujen valtion-
osuuksia yhteensä 128,7 miljoonaa euroa. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 6 momentin muutos kos-
kee kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä koronavirusepidemiasta aiheutu-
vien taloudellisten vaikutusten johdosta. Korvaus maksetaan kunnille verovuoden 
2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisverojen jako-osuuksien mukaisessa 
suhteessa ja sitä korotetaan 370 miljoonasta eurosta 637 miljoonaan euroon. Muutos 
lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 267 miljoonaa euroa. 
 
Mainitun lain 36 §:n uudet 9 ja 10 momentit ovat seuraavat: 
 
9 momentti: Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 24,07 eu-
roa 13 - 15 vuotiasta asukasta kohden oppilaille ja opiskelijoille hankittavista kasvo-
maskeista aiheutuvien kustannusten johdosta. Tämä lisää peruspalvelujen valtion-
osuuksia yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. 
 
10 momentti: Vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 350 miljoonaa euroa ko-
ronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen 
jäljittämisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi. Kunnalle maksettava valtion-
osuuden lisäyksen laskemiseksi lisäyksen kokonaismäärä jaetaan ensin erikoissai-
raanhoitolain 7 §:ssä tarkoitetuille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille niiden alueella en-
nen 1 päivää marraskuuta 2020 tehtyjen koronavirustestien lukumäärien mukaisessa 
suhteessa. Tämän jälkeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osuus valtionosuuden li-
säyksen kokonaismäärästä jaetaan sen jäsenkunnille niiden asukasmäärien mukai-
sessa suhteessa. Tämä lisää peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 350 miljoo-
naa euroa.  
 
Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä Evijärven kunnalle on 7 937 062 euroa. Muu-
tos Evijärven kunnan osalta yhteensä on 267 887 euroa. 
 
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan perus-
palvelujen valtionosuuslain 64 §:n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätök-
sestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 
 
VM:n päätös VN/14481/2019 nähtävänä kokouksessa. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätök-
sen tiedokseen ja päättää olla hakematta oikaisua päätökseen. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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17 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTI-
ONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENE-
TYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2021 

Khall § 17 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 antanut päätöksen VN/27140/2020 kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetys-
ten korvauksesta vuonna 2021. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n mukaan 
kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 
 
1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustan-
nuksista ja 
2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan 
lisäosien määräytymisperusteista. 
 
Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien jär-
jestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6-13 §:n mu-
kaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta sum-
masta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2021 
kunnan omarahoitusosuus on 3747,29 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euro-
määrään lisätään kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavarai-
suuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoi-
tetuilla erillä. Näitä ovat: 

• verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus 

• verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neut-
ralisointi kunta-valtio suhteessa 

• harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten perusteella tehtävä 
valtionosuuden vähennys 

• vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus 

• työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtion-
osuudessa 

• vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus 

• maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto 

• perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys 

• eläketukeen liittyvä vähennys sekä 

• muut määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennyk-
set ja lisäykset. 

 
Varainhoitovuodesta 2010 lähtien toteutetuista veroperustemuutoksista johtuvia kun-
nallisverotulomuutoksia vastaava euromäärä maksetaan kunnille valtionosuuden yh-
teydessä. Kunnalle maksetaan sen verotulojen menetystä vastaava euromäärä. 
 
Vuonna 2021 kunnalle maksettaviin veroperustemuutoksista johtuvien verotulomene-
tysten korvauksiin tehtiin vuonna 2020 maksetusta verotulojen viivästymisestä johtu-
vasta määräaikaisesta korvauksesta johtuva vähennys siten, kuin kunnan peruspal-
velujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:ssä säädetään. 
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Myönnetyn valtionosuuden määrä ja sen laskentaperusteet sekä veroperustemuutok-
sista johtuvista verotulomenetysten korvauksen laskentaperusteet ilmenevät valtiova-
rainministeriön verkkosivuilta osoitteesta: https://vm.fi/kunnan-peruspalvelujen-valti-
onosuus. 
 
Evijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuus, veroperustemuutoksista johtuvien 
veromenetysten korvaus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 2021 on yhteensä 
9 622 389 euroa.  
 
VM:n päätös ja maksuerittely on nähtävänä kokouksessa. 
 
Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
den myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta 
koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tie-
don saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätök-
sen tiedokseen ja päättää olla hakematta oikaisua päätökseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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18 § VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN 
PERUSOSASTA VUODELLE 2021 

Khall § 18 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Valtiovarainministeriö on 30.12.2020 tehnyt päätöksen VN/27142/2020 kuntien koti-
kuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021. 
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n mukaan 
kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perus-
opetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12- ja 13-15-vuoti-
aille. 
 
Toteutuneet kustannukset määräytyvät mainitun lain 59 §:n mukaisesti vähennettynä 
kuitenkin kustannuksilla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan pe-
rusopetuslain 4 a §:ssä tarkoitetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuu-
den opetuksesta siltä osin kuin ne ylittävät toteutuneen kotikuntakorvauksen 
tason. 
 
Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 
§:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2021 kotikuntakorvauksen perusosa 
on 7 112,84 euroa. 
 
Jos kunta on tyytymätön kunnan kotikuntakorvauksen perusosaa koskevaan päätök-
seen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä 
kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 
 
VM:n päätös on nähtävänä kokouksessa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Valtiovarainministeriön päätök-
sen tiedokseen ja toteaa, että aineistossa on Evijärven kohdalla virhe, jonka johdosta 
haetaan muutosta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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19 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 19 
25.1.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 Tekninen lautakunta 9/2020, 15.12.2020 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

2 (2021) Osallistuminen Eteläpohjalaiset kylät ry:n Landemia hankkeeseen ja oh-
jausryhmän jäsenen nimeäminen. 14.1.2021 
1 (2021) Lausunto osallistumisesta ja yhteistyöstä Moms for kids ry:n stea-hankkee-
seen. 14.1.2021 
51 (2020) Kylien kehittämisrahan yhdistysten Korona-avustukset. 21.12.2020 
50 (2020) Lautakuntien huoneen käyttö kansalaisopiston kursseilla 2020- 2021. 
21.12.2020 
47 (2020) Taidetila Tiiran ja lautakuntien huoneen käyttö kansalaisopiston kursseilla 
2020 – 2021. 15.12.2020 

  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 2 (2021)  Asuntohakemus. 12.1.2021 
1 (2021) Takuuajan takaussitoumuksen hyväksyminen Tuulentuvan rakennusurak-
kaan. 4.1.2021 

 183 (2020) Puukauppatarjouksen hyväksyminen. 17.12.2020 
 187 (2020) Asuntohakemus. 29.12.2020 
 184 (2020) Asuntohakemus. 21.12.2020 
 176 (2020) Takuuajan kuittaamattomuustodistuksen hyväksyminen. 9.12.2020 
 179 (2020) Vesiliittymien yhdistäminen. 9.12.2020 
180 (2020) Työaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen Terveysaseman sanee-
raus. 9.12.2020  
181 (2020) Työaikaisen takasitoumuksen hyväksyminen Terveysaseman sanee-
raus. 9.12.2020 
6 (2021) Asuntohakemus 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
463 (2020) Koulunkäynnin ohjaajan (Vaattovaara) opintovapaansijaisen, Maarit Myl-
lymäki ottaminen 10.12.2020 

 446 (2020) Eron myöntäminen Kristiina Kattilakoskelle. 20.12.2020 
 7 (2021) Työkalujen hankintapäätös 
 
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
 2 (2020) Kirjaston aukioloaika 31.12.2020 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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20 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 20 
25.1.2021 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 12 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 8.12.20, 15.12.20 
3. Kunnan arvopapereiden tarkastusraportti, 28.12.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus ptk 13/2020, 15.12.202 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 11/2020 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tammi-marraskuun 2020 toteuma 
7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus 1/2021, esityslista 
8. Kauhavan kaupunki, kaupunginvaltuusto, ptk ote § 191, 26.10.2020 
9. Kauhavan kaupunki, kaupunginvaltuusto, ptk ote § 218, 7.12.2020 
10. E-P:n liitto, maakuntavaltuusto ptk 2/2020, 30.11.2020 
11. E-P:n liitto, maakuntahallitus ptk 12/2020, 14.12.2020 
12. E-P:n liitto, maakuntahallitus ptk 1/2020, 18.1.2021 
13. E-P:n liitto, kulttuurilautakunta ptk 6/2020, 16.12.2020 
14. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 11/2020 
15. EPSHP, palveluhinnasto 2021 
16. Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, hallitus, ptk ote § 212: Palvelut 

2021 ja suoritteiden hinnat, 11.12.2020 
17. Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, hallitus, ptk ote § 206 : Asiakas-

maksut 11.12.2020 
18. Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, valtuusto, ptk ote §31, Talousar-

vio 2021 ja taloussuunnitelma 2022- 2023, 10.12.2020 
19. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, valtuusto ptk 3/2020 21.12.2020 
20. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, valtuusto ptk 2/2020 liitteineen, 

8.12.2020 
21. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, hallitus ptk 9/2020, 26.11.2020 
22. EP ELY, Vesihuollon tilannekuva joulukuu 2020, 5.1.2021 
23. EPOELY/2295/2020, Päätös työllisyyspoliittisesta avustuksesta, 

14.12.2020,  
24. LSAVI/19545/2019, 02.12.2020 
25. LSAVI/19545 
26. Kuntatyönantajat, yleiskirje 15/2020, Matkakustannusten korvaukset 

1.1.2021 lukien, 8.12.2020 
27. Kuntatyönantajat, yleiskirje 17/2020, Ruokailukustannusten korvauksen 

määrä ammattiyhdistyskoulutuksessa, 21.12.2020 
28. Kuntaliitto, yleiskirje 14/2020, Suositus kunnallisen perhepäivähoidon kus-

tannuskorvauksista 2021, 28.12.2020 
29. Kuntaliitto, yleiskirje 16/2020, Kuntatyönantajan osallistuminen kunta-alan 

työn murroksen seurantaan, 15.12.2020 
30. Kuntaliitto, yleiskirje 13/2020, Musiikin esityskorvaukset Gramexille 

vuonna 2021, 7.12.2020 
31. E-P Uusyrityskeskus, ptk syyskokous 2020, 18.12.2020 
32. OKM, Oppivelvollisuuden laajentaminen perusopetuksen järjestäjien kan-

nalta, 4.1.2021, VN/2704/2020, VN/27404/2020-OKM-1 
33. VN/551/2021-OKM-1, Liikuntapaikka rakentamisen suunta-asiakirja, lau-

suntokierrosluonnos, 15.1.2021 
34. Pohjanmaan jätelautakunta, ptk 01.12.2020 
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35. VM, Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021, 
VN/27140/2020, 30.12.2020 

36. Sopimustarkastus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä, 
10.12.2020 

37. Ympäristöterveyden yhteistoimintajaosto ptk 4/2020, 18.11.2020 
38. Ympäristöterveyden yhteistoimintajaosto ptk 2/2020, 2.6.2020 
39. E-P:n alueellinen Korona nyrkki, ptk 21.12.2020 
40. E-P:n alueellinen Korona nyrkki, ptk 4.1.2021 
41. E-P:n alueellinen Korona nyrkki, ptk 11.1.2021 
42. E-P:n alueellinen Korona nyrkki, ptk 15.1.2021 
43. LSAVI/511/2021, 14.1.2021 
44. VN/28827/2020, 29.12.2020 
45. VN/28363/2020, 18.12.2020 
46. LSAVI/18057/2020, 17.12.2020 
47. STM, Kuntainfo 19/2020 
48. STM, Ohjauskirje kunnille ja SOTE-kuntayhtymille covid-19 rokotusten jär-

jestämisestä ja rekisteröinnistä, 15.1.2021 
49. Valvira, Ilmoitukset ja päätökset Dnro V/43047/2020, V/44196/2020, 

V/764/2021, V/40721/2020, V/44128/2020, V/40770/2020, V/42913/2020, 
V/43011/2020, V/40725/2020, V/37908/2020, V/38421/2020, 
V/38544/2020  

50. Salkunhoitoraportit 12/2020: Aktia ja Taaleri 
51. EPSHP, Hallitus, esityslista 1/2021, 25.01.2021 
52. EP:n Liitto, Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 18.21.2021 
53. Kuntayhtymä kaksineuvoinen, Yhtymähallitus, esityslista 1/2021, 

26.01.2021 
54. Metsänkäyttöilmoituksia 3 kpl 
55. Valvira, Ilmoitukset ja päätökset Dnro V/44912/2020 
56. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Laskutuksen 

kuntahinnasto 2021, 15.1.2021 
57. Opetushallitus, Valtionosuus-/rahoituspäätöksiä, 20.1.2021 
58. Opetushallitus, Valtionosuuksien tarkistuspäätöksiä koskeva materiaali, 

21.01.2021 
59. Opetushallitus, Vuoden 2021 valtionosuus-/rahoituspäätöksiä, 20.1.2021 
60. Kiinteistönluovutusilmoitus 1 kpl, 20.1.2021 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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21 § MUUT ASIAT 

Khall § 21 
25.1.2021   
 1. Eteläpohjalaiset kylät ry:n Landemia –pilottihankkeeseen osallistuminen 
 2. Tilinpäätösennuste 2020 
 3. Pankin kassapalvelumahdollisuuksien kartoittaminen 
 4. Seuraava kokous 15.2.2021 
 5. Päiväkodin ilmankuivain 
 6. Varhaiskasvatuksen tilat ja paikat 
 7. Timosentien silta kävelysillaksi  
 8. Kt 68 ja kt 63 kiertoliittymä 
 9. Rakennuttajakampanjan jatko 
 10. Oikomishoidon järjestäminen lähipalveluna  

11. Kokousten järjestäminen etäkokouksina ja työntekijöiden siirtyminen etätyöhön  
      mahdollisuuksien mukaan 
12. Ekoroskin maanvuokrasopimuksen päivittäminen  
13. Maan myynti M-alueelta tai mahdollinen maanvaihto 
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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 1-4, 6, 8, 10, 11, 14 ja 19 – 21 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 5, 7, 9, 12, 13, 15 - 18  
 

 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 5, 7, 9, 12, 13, 15 - 18 
 
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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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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. 

 


