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5 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 5 
31.5.2021  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 26.5.2021 ja kokouskutsu on julkaistu viikon 21 Järviseudun Sanomissa. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 26.5.2021.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on   14   valtuutettua ja   1  varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

6 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 6 
31.5.2021 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Terhi Kultalahti. 
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7 § ERON MYÖNTÄMINEN JAAKKO LASSILALLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 
VARAJÄSENYYDESTÄ 

Khall § 65 
26.4.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Jaakko Lassila pyytää 11.3.2021 eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 

paikkakunnalta poismuuton takia.  
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Jaakko Lassilalle keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 7 
31.5.2021  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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8 § VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
SEKÄ ESTEELLISTEN JÄSENTEN TILALLE 

Keskusvltk § 11 
15.3.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan jäsenen 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 puolu-
een tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäse-
nenä tai varajäsenenä. 
 
9.3.2021 jätettyjen ehdokashakemusten perusteella esteellisyysperusteet täyttyvät 
seuraavilla keskusvaalilautakunnan jäsenen, varajäsenen tai ennakkoäänestyksen 
vaalitoimitsijan osalta. 
 
Jäsen    Peruste 
Maritta Hanhikoski, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
Matti Saari, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
Anne Kniivilä, ilmoitti 11.3.2021  Läheisyys 
 
Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 
1. Pauli Hanhikoski 9.3.2021  Ehdokas 
2. Anne Joensuu 9.3.2021  Vaaliasiamies 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta: 

  
Päättää, että varsinaiset jäsenet Maritta Hanhikoski, Matti Saari sekä Anne Kniivilä 
ovat esteellisiä läheisyysperusteen täyttyessä sekä päättää, että varajäsenet Pauli 
Hanhikoski ja Anne Joensuu eivät voi toimia tehtävässään vaalilain 13 ja 151 §:n pe-
rusteen täyttyessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 66 
26.4.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Kuntavaalien 2021 ehdokasasettelusta, puolueiden vaaliasiamiestehtävistä sekä hen-
kilön paikkakunnalta muuton takia käytettävissä olevat keskusvaalilautakunnan vara-
jäsenet (3 jäsentä) ovat kaikki varsinaisen jäsenen tilalla. Vuonna 2020 eronneen va-
rajäsenen tilalle on erheellisesti valittu keskusvaalilautakunnan varsinainen jäsen.  
Näin ollen kuntavaaleja 2021 varten ei varajäseniä keskusvaalilautakunnalla ole ol-
lenkaan.  Keskusvaalilautakunta on todennut esteellisyydet kokouksessaan 
15.3.2021. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
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heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan sekä kuntavaaleja 2021 varten 

 

1. Toimikaudekseen 2 (kaksi) uutta varajäsentä eronneiden varajäsenten tilalle ot-

taen huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 

2. Kuntavaaleja 2021 varten tarpeellisen määrän (väh. 5 hlöä) varajäseniä ottaen 

huomioon vaalilain 13 §:n ja tasa-arvolain säädökset. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, 044 7699 202 sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 8 
31.5.2021 
  

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan varajäseniksi 
kutsumisjärjestyksessä: 
 

1. Anneli Mars 
2. Virpi Mäkelä 
3. Jukka Äyrä 
4. Merja Kottari 
5. Erkki Latukka, Jaakko Lassilan tilalle 
6. Aarno Mars, Jorma Tolosen tilalle 
7. Päivi Holm 
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9 § 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. 
 
Valt § 9 
31.5.2021 Kunnanjohtajan johtajasopimus liitteenä. 
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 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 Merkittiin, että Mikko Huhtala Poistui käsittelyn ajaksi.  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 31.5.2021                                                Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

21 

10 § 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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Valt § 10 
31.5.2021 Kuntayhtymän uusi perussopimus on liitteenä ja uusi peruspääoma on 
  oheismateriaalina. 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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11 § 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. 
 
Oheismateriaalina on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n esitys Kraaterijärven 
geopark -toiminnan rahoitukseksi vuoden 2022 alusta.  
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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. 
 
Valt § 11 
31.5.2021 Esitys rahoituksesta on liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Merkitään, että Markus Kattilakoski poistui esteellisenä (läheisyysperuste). 
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12 § IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2021 - 2025  

Khall § 56 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2021) on säädetty, että kunnan tulee laatia yhdessä vanhus-
neuvoston kanssa suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimin-
takyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitse-
mien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Laissa edellytetään 
myös yhteistyötä kunnan eri toimialojen, muiden julkisten tahojen ja ikääntynyttä vä-
estöä edustavien järjestöjen ja yhdistysten kanssa.  
 
Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin alueella Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vas-
taa ikäihmisten palvelujen järjestämisestä. Siksi on luontevaa, että Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen alueelle laaditaan yksi ikäpoliittinen ohjelma Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen johdolla, kuten on tehty aikaisemminkin. Edellinen ikäpoliittinen ohjelma on laa-
dittu vuosille 2016 - 2020 ja se on Evijärvellä hyväksytty valtuustossa 16.11.2015 § 
65. Ohjelman päivittämistä vuosille 2021 - 2025 varten koottiin ohjausryhmä, jonka 
johdolla uusi ikäpoliittinen ohjelma on valmisteltu. Ohjausryhmään oli nimitettynä 
edustajia Evijärven ja Kauhavan vanhusneuvostoista, Evijärven kunnasta, Kauhavan 
kaupungilta, Aijjoos-toiminnasta, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksesta 
sekä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstöstä. Ohjausryhmän puheenjohtajana on 
toiminut Anna-Liisa Niemi Kauhavan vanhusneuvostosta. Evijärven edustajina osal-
listuivat Alina Lehto, vanhusneuvoston puheenjohtaja, Juha Alkio ja Satu Ritala, Evi-
järven kunta. 
 
Lisäksi valmisteluun on osallistunut kolmen pientyöryhmän kautta edustajia ikäihmis-
ten palvelujen asiakasraadeista, seurakunnasta, Helmirannan talotoimikunnasta, kan-
salaisopistosta, Lakeuden omaishoitajista, liikenneturvasta ja Kauhavan seudun van-
hustenkotiyhdistyksestä sekä kuntien vanhusneuvostoista. Evijärven edustajina osal-
listuivat Sanna Syrjälä, vanhusneuvosto ja Margit Karvonen, ikäihmisten palvelujen 
asiakasraati. 
 
Ikäpoliittisen ohjelman laadintaa ohjasivat laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, laatusuositus hyvän ikäänty-
misen turvaamiseksi ja Etelä-Pohjanmaan ikäihmisten yhteen sovitettu palvelukoko-
naisuussuunnitelma sekä alueen väestöennusteet. 
 
Ikäpoliittisen ohjelman laatimiseksi muodostettiin kolme pientyöryhmää. Toimintaky-
kyä ja elämänhallintaa tukevien palvelujen ryhmä käsitteli hyvinvointia edistäviä pal-
veluja teemalla mielekästä elämää ja osallisuutta ikäihmisille. Omakoti kullan kallis-
ryhmä keskittyi ikäihmisten toimintakyvyn turvaamiseen sekä kotihoidon ja omaishoi-
don tukemiseen. Ympärivuorokautisen asumisen ryhmän kehittämiskohteena oli pal-
velurakenteen kehittäminen sekä asukkaiden hyvän hoidon ja toimintakyvyn turvaa-
minen. Työryhmät määrittelivät toiminnan kehittämisen tavoitteet, konkreettiset toi-
menpiteet ja mittarit, joiden perusteella tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida 
sekä vastuutahot kehittämistoiminnalle. Ohjausryhmä käsitteli työryhmien tuotokset 
kokouksessaan. 
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Ikäpoliittisen ohjelman vision mukaan tavoitteena on hyvinvoiva ja toimintakykyinen 
ikäihminen, jolle on tarjolla riittävät omatoimista selviytymistä, terveyttä- ja hyvinvoin-
tia tukevat palvelut. Ikäpoliittisen ohjelman tavoitteena on mahdollistaa ikääntyvien 
asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään mahdollisimman toimintakykyi-
sinä. Ohjelman painopiste on toimintakykyä tukevien ja ennaltaehkäisevien palvelu-
jen kehittämisessä. Näiden palvelujen avulla ikääntyneiden toimintakyky paranee ja 
elämänlaatu pysyy hyvänä. Ennaltaehkäisevien palvelujen avulla voidaan myös eh-
käistä ja siirtää hoidon ja palvelujen tarvetta raskaammissa palvelumuodoissa myö-
hemmäksi. 
 
Ohjelman yhtenä tavoitteena on, että yli 75-vuotiaasta väestöstä tehostetun palvelu-
asumisen yksikössä asuu 6 - 7 prosenttia. Tavoitteen perusteella ympärivuorokautis-
ten palveluasumisen paikkojen määrän lisäämiseen ei ole tarvetta Kaksineuvoisen 
alueella vuosien 2021 - 2025 välisenä aikana. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä tukeviin palveluihin panostamisen lisäksi omais-
hoidon tuen asiakasmäärän kasvattamista sekä omaishoidon tukimuotojen, kotihoi-
don ja kotikuntoutuksen toimintatapojen edelleen kehittämistä. Lisäksi tulee panostaa 
uudenlaisten palvelujen käyttöönottoon kotona asumisen tukemiseksi (esim. sähköi-
set palvelut) sekä välimuotoisten asumisratkaisujen, esimerkiksi senioriasumisen ja 
uusien palveluvaihtoehtojen, kuten perhehoidon, kehittämiseen. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 26.1.2021 omalta 
osaltaan hyväksynyt ikäpoliittisen ohjelman vuosille 2021 - 2025 sekä päättänyt esit-
tää jäsenkuntien valtuustoille ohjelman hyväksymistä. 
 
Evijärven vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt huomautuksitta Ikäpoliittisen oh-
jelman vuosille 2021-2025 kokouksessaan 4.2.2021. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hyväksymä Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2021 - 2025 
on liitteenä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ikä-
poliittisen ohjelman vuosille 2021 - 2025 liitteen mukaisena.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 12 
31.5.2021 Ikäpoliittinen ohjelma on liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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13 § 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 

 
Valt § 13 
31.5.2021 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus 2020 liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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14 § 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. 
 

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

 
Valt § 14 
31.5.2021 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Asiakkuuskertomus 2020 liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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15 § 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 
rooli jäsenkuntien taloudessa. Tarkastuslautakunta arvostaa kehittämistyötä, jolla 
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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 

 
Valt § 15 

31.5.2021 Liitteenä on Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2020, tilintarkastusker-
tomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  

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


EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 31.5.2021                                                Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

33 

16 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 

Khall § 53 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Vuoden 2020 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys toimitetaan 
sen valmistuttua hallitukselle oheismateriaalina.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 16 
31.5.2021 Selvitys määrärahojen ylityksistä on liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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17 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020 

Tark. ltk § 23 
21.5.2021  

Kokouksessaan 30.4.2021 § 17 tarkastuslautakunta päätti kokoontua valmistelemaan 
arviointikertomusta 12.5. klo 17 (Teams) ja 20.5. klo 17.00 (Teams). 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan arviointikerto-
muksen ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan arviointikertomuk-
sen ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä 
varten. 

 
Valt § 17 
31.5.2021 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 on liitteenä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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18 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 54 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on 
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl-
keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole-
vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen 
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätök-
sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.  
 
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakon-
sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilin-
päätös tulee laatia samalta päivältä kun kunnan tilinpäätös. 
 
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-
nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä 
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskel-
massa.  
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkas-
tajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, 
kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto siitä, 
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastus-
lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen ti-
linpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi 
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on 
kunnanhallituksen tehtävä. 
 
Kuntastrategiassa talouden päämääräksi on asetettu vakaa ja tasapainoinen kuntata-
lous. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen on kirjattu yhdeksi kun-
tastrategian päätavoitteeksi. Kunta teki neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä vuosina 2014 - 
2017 mutta vuodet 2018 - 2020 ovat olleet alijäämäisiä. Vuonna 2020 kunnassa koot-
tiin talouden tasapainottamistyöryhmä, joka kävi yksityiskohtaisesti läpi kunnan talou-
den rakenteet ja jonka työn pohjalta on mahdollista ottaa käyttöön taloutta tasapainot-
tavia toimia. 

 
Vuosi 2020 valmisteltiin alijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymässä talousarvi-
ossa vuosikate oli -401 680 €. Poistojen (659 360 €) jälkeen tilikauden tulos oli 
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talousarviossa alijäämäinen 1 061 040 €. Menoista toimintakulut ovat kokonaisuu-
tena 19 629 915 €. Menoja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 22 371 215 €. Tuloja 
talousarvioon oli kirjattu yhteensä 22 373 685. 
 
Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan hyvin poikkeuksellinen. Koronaviruspandemian 
aiheuttamien poikkeustoimien seurauksena yleisölle avoimet tilaisuudet ja kokoontu-
miset onnistuivat hyvin rajoitetusti vuoden aikana. Keväällä myös koulut olivat etä-
opetuksessa usean viikon ajan, mikä edellytti suurta venymistä henkilöstöltä, oppi-
lailta ja oppilaiden perheiltä. Toisaalta vuoden aikana on otettu suuri digiloikka ja etä-
palaverien sekä etätyöpäivien hyödyntäminen jatkuu varmuudella myös jatkossa ns. 
normaalioloissa. Taloudellisesti vuodesta muodostui selvästi arvioitua parempi. Seli-
tyksenä tälle on valtion kunnille maksamien valtionosuuksien korotukset. Evijärvi sai 
valtionosuuksia 699 t€ arvioitua enemmän – käytännössä saman verran kuin vuosi-
kate on arvioitua enemmän.  
 
Tilikauden tulokseksi muodostui -449 258 €, mutta vuosikate nousi positii-
viseksi, ollen 294 939 €. Vuosikate olikin 697 t€ talousarviota parempi ja talou-
den toteuma poistojen jälkeen oli noin 612 t€ talousarvioon kirjattua parempi. 
Vuosina 2014 – 2017 kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuosi 2020 oli toisaalta 
kolmas alijäämäinen tilikausi peräkkäin. 
 
Toiminnan osalta tilivuosi 2020 toteutui koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitus-
ten puitteissa pitkälti talousarvion mukaisesti. Toimintaa sopeutettiin ja varautuminen 
sekä erityisjärjestelyt aiheuttivat osaltaan muutoksia ja lisätyötä. Myös henkilövaih-
dokset keskeisissä viroissa syksyn ja talven aikana vaikuttivat osaltaan toimintaan. 
Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kunta jatkoi mahdollisuuksien ja rajoitusten 
mukaisesti kuntastrategiaan perustuvaa aktiivista toimintaa ja kehittämistä. Kunta-
strategiaa on toteutettu toimenpideohjelmalla, asioiden valmistelussa ja päätöksente-
ossa. Uusi toimenpideohjelma vuosille 2020 – 2021 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 
29.6.2020. 
 
Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut tulot ylittyivät ja menot alittui-
vat. Tuloja kertyi yhteensä 23 458 765 euroa, joka ylitti budjetoidun reilulla 1,085 M€. 
Menoja kertyi yhteensä 21 481 029 €, joka alitti talousarvion 890 t€.  
 
Tulopuolella valtionosuuksia kertyi 9,715 M€ ja verotuloja 8,100 M€. Talousarvioon 
kirjatut valtionosuudet ylittyivät 699 t€, mutta verotulot alittuivat 59 t€. Toimintatuottoja 
kertyi 1,630 M€ ja ne alittuivat 22 t€ budjetoidusta. Kunnan sijoitukset elivät vuoden 
aikana reilusti. Keväällä markkinat reagoivat pandemiaan jyrkällä laskulla, josta toipu-
minen tapahtui kuitenkin verraten nopeasti ja vuoden aikana kirittiin kiinni sijoitusten 
arvonalenema ja noustiin molempien salkkujen osalta hankintahinnan yläpuolelle. 
Rahoitustuottoja kunnan tilinpäätöksen kirjattiin 243 t€. Tämä on 157 t€ talousarvioon 
kirjattua vähemmän. Sijoitustoiminnan alusta lähtien (2016) salkkujen markkina-arvo 
on 1,867 M€ yli hankintahinnan. 
 
Menopuolella toimintamenoissa palveluiden ostot alittivat talousarvioon kirjatun mää-
rärahan. SOTE-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion noin 208 t€. Kaksineu-
voisen palveluista ikäihmisten palveluiden kustannukset ylittivät budjetoidun 100 t€ ja 
sosiaalipalvelut ylittyi 119 t€. Toisaalta perusterveydenhuolto alittui 312 t€ ja erityis-
palvelut alittui 37 t€ t€. Kaksineuvoisen kautta kulkeva erikoissairaanhoidon laskutus 
alitti budjetoidun 71 t€ (-0,73 %). SOTE-kulut kokonaisuutena laskivat 3,28 % tilin-
päätökseen 2019 verrattuna ja 1,87 % talousarvioon 2020 verrattuna. Kuntayhtymä 
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Kaksineuvoisessa tehtiin vuoden 2020 aikana talouden tasapainottamistyötä, mikä 
osaltaan näkyy jo laskeneina kustannuksina. 
 
Vuosia 2019 ja 2020 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaisme-
not ja -tulot kasvoivat. Kokonaismenot kasvoivat 21,029 miljoonasta eurosta 21,481 
miljoonaan euroon eli noin 450 tuhatta euroa. Tulot kasvoivat noin 2,915 miljoonaa 
euroa 20,544 miljoonasta eurosta 23,459 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 kunnan 
kokonaistulot ja -menot olivat vuotta 2019 paremmin tasapainossa ja vuoden 2020 
tilinpäätös on noin 440 tuhatta euroa vuoden 2019 tilinpäätöstä parempi (-889 714 €).  
 
Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, joka toimii talouden perustana ja pusku-
rina. Vuoden 2020 alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää. Yli-
jäämää jää jäljelle 2 837 289,48 euroa. Ylijäämää on 1 178,28 euroa/asukas. 

  
Kuntakonsernin tilinpäätös 2020 on alijäämäinen 318 492,12 €. Kuntakonsernin ta-
seeseen jää kertynyttä ylijäämää 887 025,15 €. Ylijäämää on 368,37 euroa/asukas. 
Konsernilukujen tarkastelu on merkittävää, sillä kriisikuntakriteerien mukaiset tarkas-
telut tehdään konserniluvuilla. 
 
Talousarvioon 2020 päätetyistä investoinneista 2 713 000 € toteutui 1 590 967 € ja 
nettona 1 524 359 euroa. Toteuma investointimenoista on kokonaisuudessaan 56,1 
% ja nettona 54,0 %. Nettototeumassa investointimenoista on vähennetty tulot. Isoim-
mat investoinnit kohdistuivat Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraukseen, vesijoh-
toverkoston saneeraukseen, järven kunnostukseen, koulukeskuksen sisäliikuntatilan 
laajennuksen suunnitteluun, jonka rakentaminen siirtyi vuosille 2021 ja 2022, sekä 
päiväkotirakentamiseen parkkialueen rakentamisen, kalustuksen ja varustamisen 
osalta. Varsinainen päiväkodin rakentaminen toteutettiin Kuntarahoituksen leasingra-
hoituksella. 
 
Vuosina 2018 - 2020 Evijärven kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset. Tasapainoi-
sessa kuntataloudessa menojen ja tulojen on oltava pitkässä juoksussa tasapai-
nossa. Vuonna 2020 kunnan talouden tasapainottamiseksi koottiin talouden tasapai-
nottamistyöryhmä, joka etsi keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi pitkällä ai-
kavälillä. Kunnanvaltuusto päätti kunnallisveron 1 prosenttiyksikön korottamisesta 
22,5 prosenttiin vuodelle 2021, joka osaltaan tasapainottaa kunnan taloutta. Talou-
den seurannan ja arvioinnin perusteella tulee edelleen tehdä tarvittaessa korjaavia 
toimia, jos taloustilanne ei kehity suotuisaan suuntaan. 
 
Vuoden 2021 osalta koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen merkittävästi kuntata-
louteen. Koronavirustilanne sekä sen seurannaisvaikutukset pitkällä aikavälillä toden-
näköisesti heikentävät kuntien taloudellista tilaa ja näin ollen entisestään vaikeuttaa 
kuntien talouden tasapainon saavuttamista. Kuntien tulot tulevat pienenemään ja me-
not kasvamaan. Tämä tulee näkymään myös Evijärven kunnan taloudessa.   
 
Vuoden 2020 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
 
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
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3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2020 alijäämä 449 257,95 € 
jätetään taseen yli-/alijäämätilille. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön tekemään tilin-
päätökseen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä pa-
rantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 

 
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo ehdotti, että kunnanhallitus ei allekirjoita tilin-
päätöstä.  Perusteluna Huhmarsalo esitti uuden päiväkodin rakennushankkeen toteu-
tumista vastoin alkuperäistä suunnitelmaa.  Päiväkodin paikkaluku ei täytä tällä het-
kellä, sitä mitä rakennushankkeen suunnitelmassa oli.  Huhmarsalo ilmoitti, että ei 
myöskään allekirjoita tilinpäätöstä. 
 
Puheenjohtaja totesi, ettei Huhmarsalon ehdotusta ole kannatettu, joten se raukeaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotus. 

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

 
Tark.ltk § 21  
21.5.2021   

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedokseen ja 
saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedokseen ja saat-
taa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

 
Valt § 18 
31.5.2021 Tilinpäätös 2020 liitteenä. 
  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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19 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI-
VELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2020 

Tark.ltk § 22  
21.5.2021  Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtä-
väalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 
 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2020 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jät-
tänyt 21.5.2021 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. Liite toimitetaan 
kokoukseen. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2020, saattaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2020 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi kunnanvaltuustolle 

 
Tark.ltk § 24  
21.5.2021  Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtä-
väalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 
 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2020 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jät-
tänyt 21.5.2021 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä-
senille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas-
tuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäse-
nille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

 
Valt § 19 
31.5.2021 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 liitteenä. 
 
 Keskustelun aikana Markus Kattilakoski ehdotti Jarkko Pahkakankaan kannattamana, 

että vastuuvapaus myönnetään ja tilinpäätös hyväksytään kaikilta muilta osin, paitsi 
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ne kohdat, jotka Marita Huhmarsalo on tuonut esille kunnanhallituksen 29.3.2021 ko-
kouksessa.  Lisäksi Kattilakoski vaati, että Huhmarsalon esittämät eriävät mielipiteet 
lisätään valtuuston 31.5.2021 pöytäkirjaan.  

 
 Keskustelun aikana Jari Anttikoski ehdotti, että pohjaesitys hyväksytään sellaisenaan. 
 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty tarkastuslautakunnan ehdotuksesta poik-
keava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten että ne, jotka kan-
nattavat tarkastuslautakunnan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat 
Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI.  Äänestys- esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 12  JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Aapo Kir-
silä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Erkki Latukka, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, Lasse 
Vertanen, Pertti Vesala, Juha Alkio ja Keijo Forsbacka) ja  3   EI-ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas).  
 

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi että, pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 12–3. 
 
 Merkittiin, että Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen. 
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20 § 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: 
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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 

Valt § 20 
31.5.2021 

Keskustelun aikana Markus Kattilakoski ehdotti Lasse Vertasen ja Jarkko Pahkakan-
kaan kannattamana, että valtuusto merkitsee tiedokseen jätetyt aloitteet ja niiden joh-
dosta tehdyt toimenpiteet. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka, kannattavat Kattilakosken     
ehdotusta äänestävät EI.  Äänestys – esitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Aapo Kirsilä, 
Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Erkki Latukka, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, Pertti Vesala, 
Juha Alkio, Keijo Forsbacka) ja   4  EI-ääntä (Heta-Mari Hernesniemi, Markus Kattila-
koski, Jarkko Pahkakangas, Lasse Vertanen).  
 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus on tullut päätökseksi 
äänin 11-4.   
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21 § MUUT ASIAT  

Valt § 21 
31.5.2021 
 

1. Markus Kattilakoski jätti pyynnön ylimääräisen kunnanvaltuuston ko-
kouksen järjestämisestä. 

2. Markus Kattilakoski teki valtuustoaloitteen Ympäristölautakunnan 
perustamisesta. 

3. Jari Anttikoski käytti puheenvuoron valtuutetun käyttäytymisestä. 
4. Kunnanjohtaja toivotti kaikille hyvää kesää ja kiitti kuluneesta val-

tuustokaudesta. 
5. Jari Anttikoski kiitti kunnan viranhaltijoita, työntekijöitä sekä luotta-

mushenkilöitä kuluneesta valtuustokaudesta. 
6. Pertti Vesala kiitti viranhaltijoita, työntekijöitä, luottamushenkilöitä 

kuluneesta valtuustokaudesta sekä valtuustoryhmien puheenjohtajia 
hyvästä yhteistyöstä. 

7. Markus Kattilakoski kiitti kunnanjohtajaa hyvästä työstä. 
8. Juha Alkio kertasi kulunutta valtuustokautta ja sen aikana tehtyjä 

päätöksiä.  Alkio kertoi myös tulevaisuuden näkymiä.  Alkio kiitti 
kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hyvästä työstä valtuusto-
kauden aikana.  Lisäksi hän onnitteli valmistuvia Evijärven ylioppi-
laita. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 5-6, 20, 21 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 7 – 19,  
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät: 3                              Valitusaika  14 päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino-
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen-
hakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapau-
tettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


