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74 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 74 
24.5.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
75 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 75 
24.5.2021 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. 

 

76 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 76 
24.5.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Alina Lehto. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markus Kattilakoski ja Marja-Leena Kulta-
lahti. 
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77 § KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN JA LÄÄKÄRINLAUSUN-
NON HYVÄKSYMINEN 

Khall § 77 
24.5.2021 Valmistelija: Hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Mikko Huhtala on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan 
kunnanjohtajan viran täyttöä varten.  
 
Hallintosäännön 49 §:n mukaan kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaa kunnanhallitus, 
mikäli vaali on suoritettu ehdollisena. Mikko Huhtala aloitti kunnanjohtajana 9.11.2020 
alkaen.   

 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjoh-
tajan virkavaalin, valtuuston päätös 28.9.2020 § 38.   

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202 sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
 Mikko Huhtala poistui käsittelyn ajaksi.  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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78 § JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 78 
24.5.2021 
 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski  
 

Johtajasopimus on kunnan ja kunnanjohtajan välille tehtävä sopimus, jossa sovitaan 
kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja 
tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnan-
johtajan ja poliittisen johdon väille.  

 
Kuntalain (410/2015) § 42 mukaan kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johta-
jasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voi-
daan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnja-
osta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään. Joh-
tajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan 
viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn 
sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokor-
vauksesta, jolloin sen hyväksyy valtuusto. 
 
Johtajasopimuksessa määritellään kunnanjohtajan tehtäviä ja työn painopisteitä, työn 
edellytyksiä, työnjakoa poliittisen johdon ja erityisesti kunnanhallituksen puheenjohta-
jan kanssa, palvelussuhteen ehtoja, työnarviontiin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin 
liittyviä asioita. Yhteisesti sovitut asiat selkeyttävät vuorovaikutusta poliittisen johdon 
ja kunnanjohtajan välillä sekä mahdollistavat keskustelun ja molemminpuolisen pa-
lautteen.  
 
Hallintosäännön § 20 kohdan 3 mukaisesti hallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto 
on käynyt keskustelua johtajasopimuksesta. Keskusteluihin perustuen kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat neuvotelleet kunnanjohtajan kanssa johtaja-
sopimuksen sisällöstä 20.5.2021. 
 
Hallintosäännön 106 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia kä-
sitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska 
kyse on hallituksen ja kunnanjohtajan välisestä asiasta, on tarkoituksenmukaista, että 
asia ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  
 
Liitteenä on valmisteltu johtajasopimus.  
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
1. Kunnanhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen puheenjohtajan selostuksen pohjalta 
ilman viranhaltijaesittelyä, koska kyse on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välisen 
sopimuksen hyväksymisestä.  
2. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Evijär-
ven kunnan ja Mikko Huhtalan välisen johtajasopimuksen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Anttikoski, puh. 040 0767 364 

 
 Mikko Huhtala poistui käsittelyn ajaksi. 
 



EVIJÄRVEN KUNTA 24.5.2021 129 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

79 § VÄLIAIKAISEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUN-
TAAN ESTEELLISEN VARAJÄSENEN TILALLE 

Keskusvltk § 20 
10.5.2021 Valmistelija hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan jäsen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.  
Hallintolain 29 §:n mukaan monijäseninen toimielin päättää jäsenen ja esittelijän es-
teellisyydestä.  Vaalilain 13 §:n mukaan jäsen tai varajäsen, joka on ehdokkaana ei 
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.  Vaalilain 151 §:n mukaan puo-
lueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäse-
nenä tai varajäsenenä. 
 
4.5.2021 jätettyjen ehdokashakemusten perusteella esteellisyysperusteet täyttyvät 
seuraavilla varajäsenen. 
 
Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 
1. Susanna Välikangas   Ehdokas 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta: 

  
Päättää, että varajäsen Susanna Välikangas ei voi toimia tehtävässään vaalilain 13 ja 
151 §:n perusteen täyttyessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 79 
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Vaalilain 14 §:n mukaan Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäse-
nisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tar-
vittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 
 
4.5.2021 jätettyjen ehdokashakemusten jälkeen keskusvaalilautakuntaan jäi kunta-
vaaleihin 2021 jäljelle neljä jäsentä. 
 
Vuokko Sulkakoski  puheenjohtaja 
Petteri Laukkonen  jäsen 
Virpi Mäkelä   2. varajäsen 
Anneli Mars  4. varajäsen 
 
Kunnanhallitukselle esitettiin kutsu 5.5.2021 klo 19.00 keskusteluun, jonka tarkoituk-
sena keskustella esiin tulleesta tilanteesta.  Keskustelun pohjaksi esitettiin kutsussa, 
että Jukka Äyrä (kok.) määrätään väliaikaiseksi varajäseneksi. 
 
Ennen keskustelua esityksen hyväksyi kaksi hallituksen jäsentä ja keskustelussa sen 
hyväksyi kaksi lisää.    
 
Keskusvaalilautakunta on pitänyt vaalilain mukaisia kokouksia 10.5.2021 ja 
14.5.2021 Jukka Äyrän ollessa läsnä. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus määrää Jukka Äyrän 10.5.2021 alkaen 

toimimaan keskusvaalilautakunnan väliaikaisena varajäsenenä kuntavaalien 2021 

ajan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, 044 7699 202 sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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80 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2020 

Khall § 80 
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on hyväksynyt ja antanut tiedoksi jäsen-
kunnille henkilöstökertomuksen vuodelta 2020. Henkilöstökertomus noudattaa pää-
piirteissään Kuntatyönantajan (KT) henkilöstöraporttisuositusta ja antaa kokonaisku-
van henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla sitä käytetään 
apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa. 
 
Kertomusvuoden toimintaa leimasi koronapandemia.  Vuosi oli henkilöstölle erittäin 
haasteellinen ja raskas.  Uusia toimintakäytänteitä ja muuttuvien tilanteiden hallintaa 
kohdattiin päivittäin.  Vuonna 2020 kehitettiin työhyvinvointia, esimiesten osaamista, 
tiedottamista sekä työterveyshuollon yhteistoimintaa. 
 
Koko henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli 45,00 vuotta (45,78 vuonna 2019). Vakinai-
sen henkilöstön osalta keski-ikä oli 46,24 vuotta (46,93 v. 2019). Edelleen suurin hen-
kilöstöryhmä oli 55 - 59-vuotiaat. Yli puolet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilös-
töstä työskentelee ikäihmisten palveluissa. Ikäihmisten palveluiden tulosalueella asia-
kasmäärä on suurin ja siten myös palvelutarve. Hallinto- ja tukipalveluissa näkyy yk-
sittäisten henkilöiden siirtyminen toisilta tulosalueilta hallinto- ja tukipalveluihin sekä 
siivoustyön omaksi toiminnaksi ottamisen myötä otettu henkilöstö. Myös sosiaalipal-
veluissa on näkyvissä henkilöstön siirtyminen ikäihmisten palveluista sosiaalipalvelui-
hin. 31.12.2020 kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 760 henkilöä. Näistä 602 
oli vakinaisessa palvelussuhteessa ja 158 oli määräaikaisia. Vakinaisessa palvelus-
suhteessa olevista 474 oli kokoaikaisia ja 128 osa-aikaisia. Määräaikaisista työnteki-
jöistä 136 oli kokoaikaisia, 17 osa-aikaisia ja 3 työllistettyjä. Osa-aikaisten määrä on 
noussut. Osa-aikatyö on yksi työn keventämisen muoto, ja sitä on otettu aiempaa 
enemmän käyttöön. 
 
Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan kuntayhtymän henkilöstön eläkepoistuma 
vuosina 2021 - 2025 on 142 henkilöä. Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle jää ky-
seisten vuosien aikana 99, työkyvyttömyyseläkkeelle 19 henkilöä ja osatyökyvyttö-
myyseläkkeelle 24. 
 
Sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2020 yhteensä 14 086 kalenteripäivää, minkä 
lisäksi oli tapaturmapäiviä yhteensä 230. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 
2019 n. 400 päivää. Sairauspoissaolot olivat keskimäärin 21,6 kalenteripäivää /henki-
lötyövuosi. Työntekijää kohden sairaspoissaolot olivat 18,5 kalenteripäivää/työntekijä. 
 
Vuoden 2020 aikana kuntayhtymässä tapahtui 32 työtapaturmaa. Työtapaturmista 25 
tapahtui työssä, 7 työmatkalla ja 0 työtehtäviin liittyvässä matkustamisessa. Keski-
määrin yhdestä työtapaturmasta aiheutui 7,2 päivän sairauspoissaolo. Yleisimpiä työ-
tapaturmia olivat erilaiset venähdykset ja kaatumiset. Ammattitauteja todettiin yksi 
vuoden 2020 aikana. 
 
Vuoden 2020 kuntayhtymän strategisena painopistealueena oli työntekijää arvostavat 
toimenpiteet ja sen myötä työhyvinvoinnin edistäminen. Kuntayhtymän sisäistä yh-
teistoimintaa toteutettiin työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon, työsuojeluhenki-
löstön, yhteistyötoimikunnan, luottamusmiesten ja johdon yhteistyönä.  Vuoden ai-
kana otettiin käyttöön Aino Health Manager työhyvinvointijohtamisen ohjelmisto, joka 
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automatisoi varhaisen tuen -prosessia. Sen avulla vahvistetaan varhaisen tuen -pro-
sessin onnistumista sekä tiedon kulkua työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Jär-
jestelmä täyttää myös tietoturvan osalta vaatimukset varhaisen tuen - lomakkeen tal-
lentamiseen.  
 
Henkilöstölle järjestettiin Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu -työhyvinvointikysely vuo-
den 2020 lopussa. Kysely toistettiin samanlaisena kuin vuonna 2019. 
 
Henkilöstökulut ovat merkittävä osa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kulurakenteessa. 
Tämän vuoksi koko toimintavuoden pyrittiin tarkasti seuraamaan henkilöstön käytön 
organisointia. Jokainen avoimeksi tullut virka ja toimen täyttötarve arvioitiin ja sen 
myötä yksittäisiä toimia ja virkoja saatiin lakkautettua. Lisäksi henkilöstöresurssia py-
rittiin organisoimaan ja uudelleen sijoittamaan siten, että henkilöstön sijoittuminen on 
optimaalista suhteessa palvelutarpeesta. Henkilöstökulut ovat vähentyneet edellisistä 
vuosista, vaikka palkat ovat nousseet työehtosopimuksissa edellisvuosista. 

 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Henkilöstökertomus 2020 oheismateriaalina. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen henkilöstökertomuksen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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81 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN ASIAKKUUSKERTOMUS VUODELTA 2020 

Khall § 81  
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on hyväksynyt ja antanut tiedoksi jäsen-
kunnille asiakkuuskertomuksen vuodelta 2020.  
 
Asiakkuuskertomus on yksi laatutyön kehittämisen väline ja se on laadittu kuntayhty-
mässä vuodesta 2017 lähtien. Kuntayhtymähallitus on käsitellyt asiakkuuskertomuk-
sen vuodesta 2019 lähtien. Asiakkuuskertomuksen tarkoituksena on raportoida asiak-
kuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumista toimintavuoden aikana. Asiakkuuskerto-
muksessa raportoidaan asiakkuuden toteutumista asiakkaiden osallisuuden, kuulemi-
sen ja asiakasturvallisuuden näkökulmista. 
 
Yhtymähallituksen mukaan Kehittämistoimintaa on ollut vuoden aikana paljon haas-
teellisempi toteuttaa resurssien suuntautuessa poikkeuksellisesta tilanteesta sel-
viämiseen. Kokoontumisrajoitukset ovat hankaloittaneet kehittämistyön tekemistä niin 
työyksiköissä kuin asiakasraadeissakin. Arvioidessa aiemman asiakkuuskertomuksen 
kehittämistavoitteita voidaan todeta, että monet tavoitteet on onnistuttu kuitenkin täyt-
tämään poikkeusolosuhteista huolimatta. 
 
Asiakkuuskertomuksen tietoja kerättäessä asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden osalli-
suutta oli lisätty yksiköissä monin eri tavoin sekä asiakaspalautetta kerätty syste-
maattisesti. Hoidon saatavuuteen sekä kiireelliseen että kiireettömään hoitoon liittyen 
kehitettiin uusia toimintamalleja. Kiireellisen hoidon saatavuuden parantamiseksi ke-
hitettyihin Ilmi- vastaanottoihin koronaepidemia kuitenkin vaikutti merkittävästi ja 
kaikki kiireellinen hoito jouduttiin muuttamaan ajanvaraukseen perustuvaksi. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnasta tehtiin vuonna 2020 15 muistutusta johta-
valle ylilääkärille. Lisäksi Potilasvakuutuskeskukselta tuli 35 selvityspyyntöä ja 5 lau-
suntopyyntöä ylilääkärille ja 2 hoitohenkilökunnalle. Potilasvahinkolautakunnalta tuli 5 
lausuntopyyntöä. Potilasvahinkovakuutukselta tuli kielteisiä korvauspäätöksiä 4 ja 
myönteisiä 3. Valviralle on tehty 4 lausuntoa ja 2 ilmoitusta valvonta-asioissa. Alue-
hallintovirastolle on tehty 2 lausuntoa. Vuonna 2020 suun terveydenhuolto on tehnyt 
Potilasvakuutuskeskukselle yhden selvityksen lausuntopyyntöön. Ikäihmisten palve-
luiden tulosalueelta on tehty 1 kantelu Aluehallintovirastolle. Sosiaalipalveluiden tu-
losalueelta ei ole tehty vuonna 2020 kanteluita aluehallintoviranomaisille. Sosiaalipal-
veluissa on käsitelty kaksi muistutusta.   
 
Asiakkuuskertomuksen loppuosassa on taulukko, jonka avulla voidaan vertailla kol-
mea viimeisintä vuotta. Vertailussa huomataan esimerkiksi, että tyytymättömyys pal-
veluihin on vähentynyt viime vuosina, sillä muistutukset, kantelut ja yksilöjaoston kä-
sittelemät oikaisuvaatimukset ovat pääosin vähentyneet. 
 
Monista kehittämistoimista huolimatta kehitettävää riittää vuodelle 2021.  Teemoiksi 
on valittu palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden sekä asiakaskokemuksen pa-
rantamisen koulutuksen sekä asiakasosallisuuden lisääminen. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Asiakkuuskertomus 2020 oheismateriaalina. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen asiakkuuskertomuksen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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82 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-
SYMINEN 

Khall § 82  
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n mukaan jäsenkuntien 
valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan päättävät, 
myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuva-
paus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin 
tilintarkastajien kertomus antaa aihetta. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymässä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. 

  
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkun-
tien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2020 olivat yhteensä 
84 156 165,44 euroa. Toimintatulojen talousarvion toteuma oli 99,1 % ja tulot alittivat 
arvioidun 806 278,77 eurolla. Tilikauden toimintamenot olivat 84 008 661,76 euroa, 
talousarvion toteuman ollessa 99,0 %. Toimintamenot alittivat talousarvion 
844 783,24 eurolla. Toimintakate oli 147 503,47, joka ylittää arvioidun 38 504,47 eu-
rolla. 
 
Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 4 863,90 ja poistot 146 945,72 eu-
roa. Tilikauden 2020 ylijäämäksi muodostui 5 421,65 euroa. 
 
31.12.2020 kuntayhtymän palveluksessa oli 602 vakinaista henkilöä, joista kokoaikai-
sia oli 474 ja osa-aikaisia 128.  Määräaikaisia oli 158 henkilöä, joista kokoaikaisia 136 
ja osa-aikaisia 17.  Työllistettyjä henkilöitä oli kolme.  Yhteensä palveluksessa oli 
31.12.2021 760 henkilöä.  Sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä oli 121, ikäihmisten 
palveluiden 384 ja terveyspalveluiden 1178 henkilöä. Hallinnossa ja tukipalveluissa 
työskenteli vuoden viimeisenä päivänä 77 henkilöä. 
 
Evijärven osalta toteutunut maksuosuus oli kokonaisuudessaan 98 % arvioidusta. 
Osa-alueittain: sosiaalipalveluissa 104 %, ikäihmisten palveluissa 103 %, peruster-
veydenhuollossa 82 %, erikoissairaanhoidossa 98 %, peruspalveluissa yhteensä 98 
%, sekä palveluliikenteessä 174 %. Evijärven osalta peruspalveluissa tilinpäätös alitti 
talousarvion 190 772 euroa (TA 2020: 10 750 358 €; TP 2020 10 559 586 €). 
 
Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että hallintoa on hoidettu lain ja jäsenkuntien 
valtuustojen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oi-
keita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilintarkastusker-
tomuksessa tilintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas-
tuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 
edellyttäen, että jäsenkuntien valtuuston hyväksyvät tarkastuksen tuloksina mainitut 
talousarviopoikkeamat. 
 
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen ja antanut arviointiker-
tomuksen vuodesta 2020. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kustannuksilla on tärkeä 
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rooli jäsenkuntien taloudessa. Tarkastuslautakunta arvostaa kehittämistyötä, jolla 
kustannuskehitystä on saatu hidastettua. Talouden alijäämää on saatu katettua, ta-
lous tasapainotettua ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Koronatilanne on hoi-
dettu hyvin ja tehokkaasti sekä reagoitu nopeasti muutoksiin.  
Vuoropuhelu jäsenkuntien kanssa on hyvällä tasolla. Sairaanhoitopiirin ja kuntayhty-
män välisessä yhteistyössä on kehitettävää esimerkiksi siten, ettei samoja verikokeita 
tehdä kahteen kertaan.  
 
Tulevina vuosina on edessä haasteita merkittävän eläköitymisen takia ja hoitohenki-
lökunnan tarve lisääntyy. Tarkastuslautakunta toivoo, että työvoiman tarpeen arvioin-
tiin panostettaisiin pitkällä aikavälillä turvaamaan palvelut tulevaisuudessa.  
Tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntä-
mistä hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
viranhaltijoille tilivuodelta 2020.  
 
Esityslistan mukana oheismateriaalina jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpää-
tös vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mus 2020. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen   
- tilinpäätöksen vuodelta 2020 talousarviopoikkeamineen, 
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 19.5.2021 
- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020, päivätty 19.5.2021. 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivel-
vollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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83 § SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI 2020 

Khall § 83 
24.5.2021 Valmistelija: Hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi sosiaali-
asiamiehen osaraportin (19.5. – 31.12.2020) vuodelta 2020.  Sosiaaliasiamiehen ra-
portti vuodelta 2020 on osavuosiraportti ajalta 19.5.2020 - 31.12.2020. Raportin 
tekovaiheessa ei ole käytössä tilastoituja asiakastietolomakkeita ajalta 1.1.2020 - 
18.5.2020. Osavuosiraportista johtuen, tässä raportissa ei käydä vertailua aiempien 

vuosien asiakasyhteydenottoihin.   
  

Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, 
Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, 
Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. 
 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessa 8.5.2020 irtisa-
noa sosiaaliasiamiestoimintaa koskevat kunta ja yhteistoiminta-aluekohtaiset sopi-
mukset 31.12.2020 mennessä. Sosiaaliasiamiespalvelua tuottaa jatkossa Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu Oy. SONet BOTNIAssa aloittaa sosiaaliasiamiehenä YTM, sosi-
aalityöntekijä Taina Holappa 1.1.2021 alkaen. 
 
Sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä ajalla 19.5. -31.12.2020 yhteensä 144 henkilöä. So-
siaaliasiamieheen otettiin yhteyttä eniten vammaispalveluun liittyvissä asioissa. 
Toiseksi eniten yhteydenottoja tuli lastensuojeluun liittyvissä asioissa ja kolmanneksi 
eniten yhteydenottoja tuli kunnan harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen liittyen. 
 
Sosiaaliasiamiehen toiminta on pääosin asiakkaiden neuvonnan tarpeesta tai tyyty-
mättömyydestä aiheutuvien asioiden selvittelyä. Epäkohtia ja puutteita havaitessaan 
sosiaaliasiamies pyrkii saattamaan asiaa ensin kunnan tietoisuuteen ja ratkaisemaan 
asiaa kunnan sisäisesti. Yhteistyö sosiaalihuollon henkilökunnan kanssa on ollut 
avointa ja varsin toimivaa. Toiminta-alueen kunnissa tehdään laajalti hyvää ja asia-
kasta osallistavaa kokonaisvaltaista työtä. 
 
Raportin tarkasteluajanjakson aikana ei Evijärveltä ollut tullut yhtään yhteydenottoa. 
 
Liitteenä sosiaaliasiamiehen osavuosiraportti 19.5. – 31.12.2020 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen 
osavuosiraportin vuodelta 2020 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, 044 7699 202 sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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84 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUN-
TAYHTYMÄN KEHITTÄMISESTÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2022–2024 

Khall § 84 
24.5.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) pyytää jäsenkunniltaan esitykset kun-
tayhtymän toiminnan kehittämisestä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopi-
muksen 16 § mukaan ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille 
on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää esitystä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä taloussuun-
nitelmakaudella 2022–2024. Päähuomiot tulee kohdentaa vuoden 2022 osalta: 
 
1. erikoissairaanhoidon talouden, 

2. palvelujen järjestämisen ja 

3. yhteistyön kehittämisen näkökulmiin 

Sairaanhoitopiiri pyytää kehittämisehdotukset myös jäsenkuntiensa yhteistoiminta-
alueilta. Evijärven osalta tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhty-
mähallitus on antanut asiasta oman lausunnon. 
 
Liitteenä on kuntayhtymä Kaksineuvoisen antama lausunto.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus yhtyy osaltaan kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen antamaan lausuntoon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän kehittämiseksi taloussuunnitelmakaudella 2022–2024 seuraavin täydennyksin 
ja korostuksin: 
 
1. Erikoissairaanhoidon talous: 
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) tulee ottaa vakavasti kuntien suuri 

huoli erikoissairaanhoidon kustannusten nopeasta kasvusta. EPSHP:n tulee kiin-
nittää erityistä huomiota kustannuskehitykseen ja sopeuttaa omaa toimintaansa 
sekä talouttaan kestävälle tasolle, että ne luovat edellytykset tasapainoiselle kun-
tataloudelle. Sairaanhoitopiirin tulee pysyä annetuissa talousraameissa ja sen on 
etsittävä aktiivisesti todellisia vaikuttavia kustannussäästöjä.  

- Kuntien talous oli tiukoilla jo ennen koronakriisiä ja kriisi entisestään vaikeuttaa 
suuresti kuntataloutta. EPSHP:n tulee toimia aktiivisesti, että koronasta aiheutu-
vat lisäkustannukset minimoidaan. 

- Sairaanhoitopiirin tulee arvioida kriittisesti kustannuksia nostavia investointi- ja 
kehityshankkeita johtuen kireästä kuntataloudesta. 

 
2. Palvelujen järjestäminen ja 3. yhteistyön kehittäminen  
- Ensihoidon riittävä saavutettavuus on turvattava maakunnan reuna-alueilla kuten 

koko Evijärven kunnan alueella. Ensihoidon tavoiteaikojen toteutumiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Tavoiteajat on saatava laskemaan nykyisestä palve-
lutasopäätöksen edellyttämälle tasolle. Tavoiteaikoihin on päästävä myös vuoron-
vaihtojen yhteydessä. 

- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation sekä yhteistyön kehit-
tämiseen tulee panostaa, että päästään mahdollisimman sujuviin ja kustannuste-
hokkaisiin hoitoketjuihin. Sairaanhoitopiirin tulee omalla toiminnallaan tukea pe-
rusterveydenhuollon toteutumista myös Evijärven hyvinvointiasemalla. 
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- Pohjanmaan maakuntien sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä tulee syventää. 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota hoitotakuun toteutumiseen Evijärvellä, 

että asiakas saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa 
ja oikea-aikaisesti ilman turhia viivytyksiä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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85 § SOPIMUS YMPÄRISTÖSUOJELUTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ LAPPAJÄR-
VEN JA EVIJÄRVEN KUNTIEN YHTEISTOIMINTANA 

Khall § 85 
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Evijärven ja Lappajärven kunnat ovat tehneet sopimuksenympäristönsuojelutehtävien 
järjestämisestä kuntien yhteistoimintana. Evijärven kunta ostaa ympäristösihteerin 
työhön liittyviä palveluita Lappajärven kunnalta. Sopimus on allekirjoitettu 19.10.2015. 
 
Sopimuksen mukaan ympäristösihteerin työajasta 40 % käytetään Evijärven kun-
nassa ja 60 % Lappajärven kunnassa. Ympäristösihteeri on tuonut ilmi, että prosentti-
osuudet tulisi korjata vastaamaan todellista työajankäyttöä. Hän on tehnyt selvityksen 
valvontakohteista ja hankkeista kuntakohtaisesti. Yhteenvedosta selviää, että Lappa-
järvellä ympäristölupia/ilmoituksia/valvontakohteita on yhteensä 45 kpl.   
 
Ympäristösihteeri on hallinnoinut myös ympäristöön liittyviä hankkeita, lähinnä ranto-
jen ja vesistöjen kunnostushankkeita, joiden kustannusarvio on n. 35.000 euroa.  
 
Evijärven kunnassa ympäristölupia/ilmoituksia/valvontakohteita on yhteensä 66 kpl. 
Ympäristösihteeri on hallinnoinut myös Evijärven kunnostushanketta, jonka kustan-
nusarvio on n. 120.000 euroa.  
 
Tarkempi erittely ja uusi sopimus ovat oheismateriaalina.  Sopimus pysyy muutoin 
samana, mutta prosenttiosuudet on muutettu siten, että Evijärven kunnan korjattu 
osuus on 60 % ja Lappajärven kunnan osuus vastaavasti 40 %.  
 
Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristösihteeri on Evijärven kunnassa 3 pv/vko ja Lappa-
järven kunnassa 2 pv/vko. Evijärven ja Lappajärven kunnan edustajat ovat pitäneet 
yhteistyöpalaverin 10.5.2021 ja todenneet, että sopimus tulisi päivittää vastaamaan 
todellista työmäärää kuntien kesken. 
 
Lappajärven kunnanhallitus on hyväksynyt sopimusmuutoksen kokouksessaan 
17.5.2021.  Päätösote on ilmoitusasioissa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan sopi-
muksenympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Lappajärven ja Evijärven kuntien 
yhteistoimintana ja esittää sopimuksen hyväksymistä Lappajärven kunnalle. Sopimus 
tulee voimaan sen jälkeen, kun kunnanhallitusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. 
Samalla irtisanotaan 19.10.2015 allekirjoitettu sopimus päättymään vastaavana ajan-
kohtana. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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86 § JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 

Khall § 86 
24.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Jamin kuntayhtymä pyytää jäsenkuntiaan käsittelemään ehdottamansa perussopi-
muksen muutoksen 30.6.2021 mennessä. Kuntayhtymä on perustettu1.8.2003. 
Kuntayhtymä toimii Järvi-Pohjanmaan alueella.  Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Ala-
järvi, Evijärvi, Vimpeli, Kauhava ja Lappajärvi. 
 
Alavuden kaupungin edustajalla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain mukaan 
perussopimuksen muuttaminen on jäsenkuntien asia. Voimassa olevan perussopi-
muksen 12§:n mukaan peruspääoman muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Perus-
sopimuksen muuttaminen, peruspääoman määrän ja -osuuksien muutos on niin 
ikään yhtymävaltuustonasia. 
 
Kuntayhtymän hallitus esittää 20.5.2021 nykyisille jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät 
ehdotuksen muutetuksi kuntayhtymän perussopimukseksi. Perussopimuksen muutta-
minen on tarpeen Alavuden kaupungin jäsenyyden muutoksen sekä peruspääoman 
muuttamisen vuoksi. Alavuden kaupungin jäsenyys muuttuisi kuntayhtymässä siten, 
että se tulisi muiden jäsenkuntien tavoin sijoittamaan peruspääoman kuntayhtymään.  
Alavuden kaupunki on esittänyt, että se sijoittaa kuntayhtymään 2 % peruspääoma-
osuuden. Peruspääoman määrä ja jakautuminen nykytilassa ja Alavuden kaupungin 
jäsenyyden muutoksen jälkeen on kuvattu liitteessä Peruspääomalaskelma.  Lisäksi 
jäsenkuntia pyydetään valtuuttamaan kuntayhtymä tekemään perussopimukseen tar-
vittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.  Jamin kuntayhtymä pyytää jäsenkuntiaan 
käsittelemään ehdotetun perussopimuksen muutoksen 30.6.2021 mennessä.  
 
Muutosesitykset perussopimukseen on kuvattu Jamin kuntayhtymän hallituksen pöy-
täkirja- otteessa 20.5.2021 § 41. Muutokset perustuvat Alavuden kaupungin jäsenyy-
den muuttamiseen ja peruspääomaosuuden muutokseen sekä eräisiin muihin muu-
tostarpeisiin. 
 
Oheismateriaalina jaetaan kokouksessa: 
-Ote kuntayhtymän hallitus 20.5.2021 § 41(pdf) (Päätösote siitä kokouksesta, jossa asia lähetetään kun-
nille päätettäväksi) 
-Peruspääoman jakautuminen nykyisessä ja uudessa tilanteessa (taulukko, pdf) 
-Kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus (pdf) 
-Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (pdf) 

-Perussopimuksen vertailu (pdf) 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Ja-
min kuntayhtymän hallituksen ehdottamat muutokset kuntayhtymän perussopimuk-
seen. Samalla valtuusto päättää 
-hyväksyä Alavuden kaupungin jäsenyyden muutoksen sekä peruspääoman muutok-

sen kuntayhtymässä 
-valtuuttaa Jamin kuntayhtymän tekemään perussopimuksen muuttamisen yhtey-

dessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia tai korjauksia perussopimukseen 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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87 § EVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUVAN MUUT-
TAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA ASIASSA 

Khall § 87 
24.5.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 7.5.2021 julkaissut kuulutuksen Vesilain 
mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/17736/2020). Aluehallintovirasto pyy-
tää kunnan lausuntoa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseen sekä valmistelulu-
paan. 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Länsi- ja Sisä-Suomen 
Aluehallintovirastolle jättämän hakemuksen pääasiallinen sisältö: 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee voimassa olevan 
luvan haltijana lupaa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lisäksi hakija hakee 
vesilain mukaista valmistelulupaa hakemuksen mukaisen säännöstelyn aloittamiseksi 
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Evijärven ja sen yläpuolisen Lappajärven säännöstely on aloitettu Toisen vesistötoi-
mikunnan 15.11.1954 antaman luvan perusteella, jota on sittemmin muutettu. Evijär-
ven nykyiset vedenkorkeudet ja juoksutukset perustuvat Länsi-Suomen vesioikeuden 
10.10.1991 antamaan päätökseen nro 64/1991/2, joka on saanut lainvoiman vuonna 
1995 korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen. 
 
Hakija hakee muutosta myös Lappajärven ja Evijärven säännöstelyyn liittyvistä tark-
kailu- ja kompensaatiovelvoitteista annettuun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen 
nro 77/1986/2 lupaehtoon 5, jota Korkein hallinto-oikeus on muuttanut 23.5.1988 an-
tamallaan päätöksellä 2099. Haettava muutos koskee talviaikaisen vedenvaihtuvuu-
den riittävää turvaamista nykyisen Inanlahden sijaan koko Evijärven alueella.  
 
Hankkeen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstely vastaamaan paremmin pit-
kään jatkunutta säännöstelykäytäntöä, parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista 
sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.  
 
Säännöstelyyn haettava muutos  
 
Voimassa olevan säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyöhyke, jolla 
järven pinta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään. Hakemuksen mukaan 
Evijärven ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja sekä säännöstelyn ylä- ja alarajoja 
eli koko säännöstelykaaviota on tarkoitus nostaa 10 cm nykyistä korkeammalle. 
 
Jatkossa kesäaikainen tavoitevyöhyke on korkeusvälillä N60 +61,70…+61,85 m (voi-
massa olevan luvan mukainen tilanne N60 +61,60…+61,75 m). Luvan mukainen ala-
raja on jatkossa N60 +61,50 m (nykytilanteessa N60 +61,40 m) ja yläraja N60 +62,25 m 
(nykytilanteessa N60 +62,15 m). Jatkossa keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun 
puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille N60 +61,55…+61,65 m (ny-
kytilanteessa N60 +61,45…+61,55 m). N60 ja N2000 -korkeusjärjestelmien välinen ero 
alueella on 41 cm (N2000 = N60 + 0,41m).  
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Lisäksi hakija esittää, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina vedenpinnan ke-
vätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä juoksuttamalla Evijär-
vestä minimissään Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 1 m3 /s (voimassa olevan lu-
van mukaisessa tilanteessa minimijuoksutus on Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 2 
m3 /s).  
 
Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan no-
peiden laskujen ja nostojen osalta hakija esittää, että veden pinta voidaan tarvitta-
essa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin 
teon yhteydessä juoksuttamalla vähemmän kuin säännöstelykaaviossa kyseisen vyö-
hykkeen juoksutusmäärä olisi. Esityksen mukaan pulssitusta voitaisiin tehdä 1-3 ker-
taa talvikauden aikana. Hapetustilanteen parantamisen lisäksi pulssituksella on tar-
koitus parantaa Evijärven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta.  
 
Muilta osin Evijärven juoksutusmääräyksiin ei haeta muutosta.  
 
Vaikutukset  
 
Hakemuksen mukainen säännöstelykäytännön muutos vastaa kesäaikaan 2000–lu-
vulla (lukuun ottamatta 2018–2020) vallinnutta säännöstelykäytäntöä. 
 
Säännöstelynmuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyi-
seen lupapäätökseen verrattuna 10 cm. Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keski-
vedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (leveys noin 1 m, 
pinta-ala noin 16 ha) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vet-
tymistä. Pinta-alan mukaan laskettuna veden alle jäävien alueiden kiinteistönomista-
jista 97 % ja vettyvien peltojen kiinteistöjenomistajista 45 % on antanut suostumuk-
sensa hankkeelle. Hakemuksen mukaan vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 heh-
taaria ja 10 cm:n kuivatussyvyyden muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yh-
teensä noin 250 000 euron haitat. Hakemuksessa korvattavaa haittaa on katsottu koi-
tuvan peltoalueille. Metsille ja niityille ei katsota koituvan korvattavaa haittaa. Tontti-
alueille hyödyn katsotaan olevan vettymishaittaa suurempi. Hakemus sisältää esityk-
sen haittakorvauksista. Osa hankkeeseen suostuneista on ilmoittanut luopuvansa ko-
konaan tai osittain arvioiduista korvauksista. Hakija hakee aluehallintovirastosta pysy-
vää käyttöoikeutta keskivedenpinnan nousun vuoksi pysyvästi vesialueiksi muuttuville 
maa-alueille. 
 
Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 10 cm tasokorotusta 
lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille. 
Muutos ei myöskään aiheuta muutoksia vesirakenteisiin tai Evijärven alapuolisten ve-
sivoimalaitosten toimintaan.  
 
Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven ja sen rantojen virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. Vesitilavuuden kasvu hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa vesis-
tön tilaa. Myös kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat. Hank-
keesta ei aiheudu haittaa Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000-alueeseen 
ja sen suojeluperusteisiin tai järvellä havaitulle, luontodirektiivin liitteen IV (a) mukai-
selle viitasammakolle. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat myös yksityiset luonnon-
suojelualueet (kohteet 82355 ja 82402) ja Tuuliniemen pohjavesialue (tunnus 
1005202).  
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Hakemuksen mukaan hankkeen hyödyt on arvoitu selvästi hankkeesta aiheutuvia 
haittoja suuremmaksi.  
 
Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä aluehallin-
tovirastossa vireillä olevan Evijärven Jokisuun alueella tehtävien lintuvesikunnostuk-
seen liittyvien ruoppausten (dnro LSSAVI/18878/2020) kanssa todennäköisesti mer-
kittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden vuoksi alue on verkostoon sisällytetty. 
 
Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: https://ylupa.avi.fi/fi-
FI/asia/1914480 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen hakemus Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta on kun-
nan valtuuston 28.9.2020 § 37 tekemän päätöksen ja kunnan tahtotilan mukainen. 
Evijärven kunta puoltaa Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hyväksymistä hake-
muksen mukaisena. 
 
Keskustelun aikana Markus Kattilakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
Keskustelun aikana Aapo Kirsilä, Jari Anttikosken, Marja-Leena Kultalahden ja Satu 
Ritalan kannattamana ehdotti, että lausuntoon lisätään vaatimus ELY-Keskukselle 
toteuttaa vedenpinnan säännöstelyä säännöstelykaavion mukaisesti.  Toteuttamatta 
jättäminen tulee sanktioida.  Olemassa olevaa tavoitevyöhykettä ja kevätkuoppaa ei 
ole toteutettu vuodesta 1999, josta on seurannut ravinteiden huuhtoutumista kevättul-
vien takia järveen. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Aapo Kirsilän eh-
dotusta äänestävät EI.  Äänestys- esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Jukka Kuusela) 
ja  4  EI-ääntä ( Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Satu Ritala, Jari Antti-
koski).  

 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Aapo Kirsilän ehdotus on tullut kunnanhallituksen 
päätökseksi äänin 4 -2.   

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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88 § YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MUUTTUNEESSA TOIMINTAYMÄRIS-
TÖSSÄ – HANKE 

Khall § 88 
24.5.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy on 28.4.2021 lähettänyt kunnille kirjelmän, jossa 
haetaan kunnilta rahoitusosuutta Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimin-
taympäristössä -hankkeelle.  
 
JPYP on osana koronasta toipumista toteuttanut Etelä-Pohjanmaan liitonrahoituksen 
turvin AKKE-hanketta, joka on valmentanut alueen yrittäjiä mm. digi- ja markkinointi-
taitojen saralla. Nyt päättyvässä hankkeessa on ollut n. 100 yrittäjää mukana.  
 
Tälle toiminnalle Etelä-Pohjanmaan liitto on kanavoimassa jatkorahoitusta, siten, että 
uusi rahoitus olisi jo käytettävissä 1.5.2021 alkaen. E-P:n liitto on näyttänyt vihreää 
valoa hankkeelle, mikäli Järviseudun kunnat rahoittavat lopun 20 % hankkeen kus-
tannuksista.  
 
Tiivistelmä Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympäristössä -hank-
keesta: "Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi yritysten toimintaan sekä asiakas-
vaatimuksiin. Edellisessä AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemi-
nen)- hankkeessa pyrimme ensisijaisesti tukemaan yrityksiä koronakriisin keskellä. 
AKKE-jatkohankkeessa "Yritystoiminnan kehittäminen muuttuneessa toimintaympä-
ristössä" jatketaan edellisessä hankkeessa aloitettua työtä, mutta samalla laajenne-
taan uusille osa-alueille. AKKE-jatkohankkeessa "Yritystoiminnan kehittäminen muut-
tuneessa toimintaympäristössä" keskitytään neljään pääalueeseen: (1) viestintään, 
(2) asiakaspalvelun ja yritystoiminnan digitalisaatioon, (3) vihreään kasvuun ja yritys-
vastuullisuuteen sekä (4) yrittäjien hyvinvointiin ja yhteistyöhön. Näiden osa-alueiden 
yhteisenä tavoitteena on tukea yrittäjiä menestymään muuttuneessa yhteiskunnassa, 
sekä sopeutumaan uudenlaiseen toimintaympäristöön ja asiakasvaatimuksiin.  
 
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022. Hankkeen kustannusarvioon yh-
teensä 62 500 euroa, josta Etelä-Pohjanmaan liitto maksaa 50 000euroa ja kuntara-
hoitus on 12 500 euroa.  Hankkeeseen on pyydetty seuraavia kuntia: Alajärvi, Evi-
järvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Kuntien rahoitusosuus on jaettu asukaslukujen suh-
teessa. Evijärven kunnan osuus olisi 1 563 euroa. 
 
Oheismateriaalina on tiivistelmä hankkeesta, hankkeen kustannusarvio sekä kuntara-
hoitusosuudet. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu Yritystoiminnan kehittäminen 
muuttuneessa toimintaympäristössä -hankkeeseen 1 563 euron rahoitusosuudella, 
mikäli myös muut kunnat lähtevät hankkeeseen mukaan. 
 
Kunnan rahoitusosuus katetaan Elinkeinotoimen muut projektit kohdasta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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89 § EVIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN KRAATERIJÄRVEN GEOPARK – TOI-
MINNAN RAHOITUKSEEN VUODEN 2022 ALUSTA 

Khall § 89 
24.5.2021  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Unescon geopark statuksen hakemiseksi on kuuden kunnan (Alajärvi, Evijärvi, Lap-
pajärvi, Soini, Vimpeli ja Ähtäri) alueella tehty tuloksekasta työtä eri muodoissa jo 
usean vuoden ajan. Evijärven kunta on ollut mukana Kraaterijärven Geopark –hank-
keen esiselvitysvaiheessa vuodesta 2018 (KH 6.11.2018 § 189) ja Geopark statuk-
sen hakemuksen valmistelussa vuodesta 2020 (KH 25.11.2019 § 216) lähtien. 
 
Kraaterijärven Geopark olisi toteutuessaan oiva alusta ja ”sateenvarjo” alueen mat-
kailun, palvelutuotannon ja tapahtumien kehittämiselle sekä tuotteistamiselle. 
Geopark statuksen saaneet alueet ovat todenneet sen tuovan merkittävän lisäyksen 
matkailijamääriin ja lisännyt yritystoimintaa ja palvelutuotantoa, josta hyötyvät myös 
kuntalaiset matkailijoiden ohella. 
 
Unescon geopark statuksen hakemukseen tarvittavat tiedot ja materiaali on tarkoitus 
olla valmiina syksyllä 2021 ja hakemus voidaan jättää marraskuun loppuun men-
nessä. Ilmoitus hakemuksen jättämisestä (Letter of intent) on toimitettava Unescolle 
heinäkuun alussa 2021. 
 
Geopark tarvitsee toiminnalleen toistaiseksi voimassa olevan budjetin joka tulee olla 
selvillä jo ennen ilmoituksen jättämistä. Tämä on myös edellytys hakemuksen hyväk-
symiselle ja statuksen saamiselle tulevaisuudessa. 
 
Alueen kuntien kanssa on käyty alustavia neuvotteluita ja samalla on selvitetty jo toi-
minnassa olevien geoparkkien rahoitusmalleja. Toiminta ja henkilökunta olisi tarkoitus 
olla osa Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy:n toimintaa ja aluekehittämistä. 
 
Toistaiseksi voimassa oleva rahoitus tarvitsee päätökset alueen kunnilta, joilla turva-
taan toiminta tuleville vuosille alkaen vuoden 2022 alusta. 
 
Esityksessä toiminnan rahoitukseksi minimi vuosittaisesta kokonaisrahoituksesta toi-
minnalle on 130 000 €, mikä koostuu toimintakuluista: toiminnanjohtajan palkkakulut 
sivukuluineen 70 000 €, osa-aikaisen geologin palkkakuluista 30 000 € ja muista toi-
minnan kuluista 30 000 €. 
 
Esityksessä toiminnan rahoitukseksi rahoitus (yhteensä 130 000 €) koostuu kuntien 
osuuksista: Lappajärvi 55 000 € (geologi 30 000 € ja toiminnan rahoitus 25 000 €), 
Alajärvi 17 500 €, Vimpeli 17 500 €, Ähtäri 15 000 €, Evijärvi 7 500 €, Soini 7 500 € ja 
yritykset 10 000 €. 
 
Muuta toimintaa ja kehittämistä voidaan tehdä myös haettavien hankkeiden kautta 
jatkossa, mutta näitä ei voi sisällyttää toistaiseksi voimassa olevaan budjettiin. 
Päätöstä Unescolta voidaan odottaa vuoden 2023 aikana ja toimintaa tulee harjoittaa 
toimintamallilla vähintään yhden vuoden ajan ennen päätöstä. Päätökseen asti toi-
mintaa ja palveluita voidaan kehittää ja markkinoida aktiivisesti, jolloin ollaan valmiina 
kun geopark-status aikanaan saadaan. 
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Oheismateriaalina on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n esitys Kraaterijärven 
geopark -toiminnan rahoitukseksi vuoden 2022 alusta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Evijärven kunta 
lähtee mukaan Kraaterijärven geopark - toimintaan ja osallistuu toiminnan rahoituk-
seen vuosittain 7 500 eurolla vuoden 2022 alusta, edellyttäen, että muut kunnat läh-
tevät mukaan niin, että kokonaisrahoitus toteutuu.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
 
 Markus Kattilakoski poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) käsittelyn ajaksi.   
  

Valittiin Aapo Kirsilä pöytäkirjantarkastajaksi § 89 osalle.  
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90 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAA-
TETTU VALTUUSTON TIEDOKSI 

Khall 90 
24.5.2021 Valmistelijat: johtoryhmä 
  

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan:  
”Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.  
 
Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille 
tulosta. 
 
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. 
 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.” 
 

 Evijärven kunnan hallintosäännön 129 §:n ”Kunnan asukkaiden aloitteet” mukaan: 
  

”Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä käsiteltävä aloitteet ja 
esitettävä valtuustolle kesäkuun loppuun mennessä luettelo valtuuston toimivaltaan 
kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on 
käsitelty loppuun. 

  
 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 

kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 

 
 Evijärven kunnan hallintosäännön 59 §:n ”Valtuutettujen aloitteet” mukaan:  
 

”Valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa 
ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteet annetaan puheenjohtajalle ennen kokousta. 
Puheenjohtajan on varattava aloitteen jättäjälle tilaisuus esitellä aloitetta kokouskut-
sussa mainittujen asioiden jälkeen.   

 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu 
siitä, miten asia on valmisteltava.   

 
 Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.” 

 
 Vuoden 2020 aikana jätetyt aloitteet: 
 



EVIJÄRVEN KUNTA 24.5.2021 149 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

1. Valtuustoaloite 15.6.2020 Evijärven pinnan tasosta. Aloitteessa esitetään, että 
Evijärven pinnan tasoa nostetaan kymmenellä senttimetrillä. 

 
 
2. Kuntalaisaloite 28.9.2020 Evijärven pinnan tasosta. Aloitteessa esitetään, että 

Evijärven pinnan taso saatetaan sille tasolle, jolla se on ollut lähes koko 2000-
luvun ajan aina 2018 kevättalveen saakka. 

 
 
Aloitteiden 15.6.2020 ja 28.9.2020 toimenpiteet: 
 
Kunnanvaltuusto päätti 28.9.2020 yksimielisesti hyväksyä Evijärven säännöstelyluvan 
muutoksen hakemisen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 7.9.2020 esittämän muu-
tosehdotuksen mukaisesti.  
 
Ely-keskus on jättänyt Evijärven säännöstelymuutoshakemuksen Aluehallintoviras-
tolle 10.12.2020.   
 
Aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa Evijärven säännöstelyluvan muuttami-
seen sekä valmistelulupaan 7.5.2021, joka on käsitelty kunnanhallituksen kokouk-
sessa 7/2021 24.5.2021 § 87. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet 
ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet, sekä esittää, että valtuusto toteaa aloitteet lop-
puun käsitellyiksi. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

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

Khall § 91 
24.5.2021 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 3/2021 3.5.2021 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 16 Turvallista digiä hankehaku 
 21 Osallistuminen kalatalouden toimintaryhmään 
 22 Osallistuminen Moms For Kids ry:n STEA-hankkeeseen  
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 56 ja 57 asuntohakemus 
 58 veden toimittamisen keskeytys 
 59 asuntohakemus 
 60 eläkkeelle siirtyminen 
 61 Asuntohakemus 
     
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 150 museoapulaisen valinta 
 179 opintovapaan myöntäminen 
 180 määräaikaisen tuntiopettajan työsuhteen jatkaminen  

 182 koulunkäynninohjaajan työaika kesäkuussa 
 183 eron myöntäminen 
 201 Viransijaisen valinta 
 202 Sijaisen valinta 
 203 Henkilökohtaisen avustajan ottaminen 
 209 Matemaattisten aineiden määräaikainen tuntiopettaja  
 
 Kirjastonjohtaja: 
 1 kirjaston aukioloaika  
 

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 92 
24.5.2021   

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 14 kpl 
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus Pöytäkirja 5/2021, 27.4.2021,  
3. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus, Pöytäkirja 4/2021, 

22.4.2021 
4. Ab Ekorosk Oy, Kutsu yhtiökokoukseen, 12.5.2021 
5. Evilämpö Oy, Yhtiökokous, Pöytäkirja 12.5.2021 
6. EPSHP, Jäsenkuntaraportti 1-4/2021, 7.5.2021 
7. EPSHP, Kuntien ja soteyhtymien talousvastaavat, muistio 21.4.2021 
8. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 26.4.2021 
9. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 28.4.2021 
10. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 3.5.2021  
11. EPSHP, Alueellisen koronanyrkin kokous, 12.5.2021 
12. EPSHP, kannanotto hyvinvointialueiden laskennallisen rahoitusmallin muo-

dostumisesta, 30.4.2021  
13. Kauhavan Kaupunki, Ote pöytäkirjasta, Khall, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

asiakkuuskertomus 2020, 10.5.2021 
14. Vimpelin Kunta, Viranhaltijapäätös Kalaleader kuntaraha, 6.5.2021 
15. Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy, Anomus, hankerahoitus, 28.4.2021 
16. Etelä-Pohjanmaan Liitto, Maakuntahallitus, Pöytäkirja 19.4.2021 
17. Maanmittauslaitos, kutsu toimitukseen, 6.5.2021 
18. LSSAVI, Ilmoitus kuulutuksesta, LSSAVI/17736, 7.5.2021 
19. LSSAVI, Tartuntatautilain mukainen päätös, LSSAVI/6534/2021, 26.4.2021 
20. LSSAVI, Tartuntatautilain mukainen päätös, LSSAVI/7309/2021, 11.5.2021 
21. LSSAVI, Selvityspyyntö kunnille, Kuntasektorin toiminta kilpailutilanteessa ja 

eriyttämisvelvoitteen noudattaminen, LSSAVI/4463/2021 
22. EP:n Liitto, Kysely alueellisista liikennejärjestelyistä, 11.5.2021 
23. EPOELY, Vesihuollon tilannekuva huhtikuu 2021, 4.5.2021 
24. EPOELY, Päätös avustushakemuksesta, Evijärven kunnostus, 

EPOELY/2645/2020, 22.4.2021 
25. LSSAVI, toukokuun uutiskirje, 6.5.2021 
26. Metsähallitus, Tutkimuslupa, MH 3149/2021/1, 28.4.2021 
27. Kuntaliitto, Yleiskirje 7/2021, 30.4.2021 
28. EPANET Uutiskirje, 10.2021, 4.5.2021 
29. Maakuntaliittojen Tuulivoimaselvitys, 27.4.2021 
30. EP:n Liitto, Tiedote yhteistyöryhmän kokouksesta, 12.5.2021 
31. Lohjan kaupunki, Tervetuloa asuntomessuille, 12.5.2021 
32. EPSHP, Valtuuston kokouskutsu, 31.5.2021, 18.5.2021 
33. EPOPELY, Ilmoitus vesitaloushankkeista, EPOELY/1091/2021, EPO-

PELY/1090/2021, EPOELY/1120-2021, 18.5.2021 
34. EP:n Liitto, Maakuntavaltuusto, esityslista 1/2021, 20.5.2021 
35. EP:n Liitto, Tiedote, Virkistysalue ja liikuntareittikartoitus, 20.5.2021 
36. Lappajärven Kunta, Khall 17.5.2021, Ote § 79, Ote § 83, 20.5.2021 
37. Katterno-yhtiö, vuosikertomus 2020, 24.5.2021 
38. Evilämpö Oy, Tilinpäätös 2020, 24.5.2021, Yhtiökokous 24.5.2021 
39. EP:n Liitto, Kysely Virkistys- ja ulkoilureiteistä, 24.5.2021 
40. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Tulos 1-4/2021, 24.5.2021 
41. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Yhtymähallitus 6/2021, 26.5.2021, Esityslista 

21.5.2021 
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42. Järviseudun Koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 5/2021, 20.5.2021 
43. EP:n Liitto, Maakuntahallitus 5/2021, Pöytäkirja 17.5.2021, 24.5.2021 
44. EPSHP, Koronanyrkin kokous, 24.5.2021  

 
 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 93 
24.5.2021 
 
 

1. Ekorosk oy, Yhtiökokous 
2. Ympäristösihteerin virkavapaus 
3. Seuraava kokous 21.6.2021 
4. Kunnanvaltuuston kokous 31.5.2021 
5. Ateno Oy:n maanostotarjous 
6. Anttikoski Timon maanvaihto/osto-myyntitarjous 
7. Käyttäytyminen valtuutettujen kesken 
8. Sijoitusten päivän arvo 
9. Antinrinteen saneeraus  
10. Kunnanvarikon ympäristön siisteys 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 75 - 78, 80 – 84, 86, 87, 90 - 93 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 79, 85, 88, 89 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
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:  79, 85, 88, 89 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen 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. 

 
 


