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176 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 176 
2.11.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
177 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 177 
2.11.2020 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

178 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 178 
2.11.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Teemu Kauris ja Markus Kattilakoski. 
 

Päätös: Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Teemu Kauris ja Markus Kattilakoski. 
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179 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HYVINVOINTIASEMIEN PALVELUVER-
KOSTO 

Khall § 179 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toimii Kauhavan hyvinvointikeskuksen lisäksi neljä (4) 
hyvinvointiasemaa. Ne sijaitsevat Alahärmässä, Kortesjärvellä, Ylihärmässä ja Evijär-
vellä. Niiden nykyiseen palvelutarjontaan kuuluvat ajanvarauksella toimiva sairaanhoi-
tajan vastaanottotoiminta, lastenneuvolat, äitiysneuvolapalvelut (Kortesjärveä lukuun 
ottamatta), suun terveydenhuolto sekä jalkautuvina palveluina asiantuntijasairaanhoi-
tajan vastaanottotoiminta. Laboratorion näytteenotto toimii kaikilla asemilla 2 - 3 päi-
vänä viikossa. Lisäksi Ylihärmässä ja Evijärvellä on fysioterapian vastaanottopalvelut. 
Muille hyvinvointiasemille fysioterapia- ja apuvälinepalvelut jalkautuvat asiakastarpeen 
mukaisesti. Lisäksi hyvinvointiasemien yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä on 
kotihoidon toimistotilat. 
 
Jäsenkunnat ovat perussopimuksen mukaisesti antaneet Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen vuoden 2021 talousarviovalmistelua varten rahoitusraamin. Raamiksi on päätetty 
vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset rahoitusosuudet.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on toiminut talouden tasapainottamistyöryhmä vuo-
den 2020 ajan. Se on etsinyt toimenpiteitä, joilla jäsenkuntien antama talousarvioraami 
saavutetaan. Kaksineuvoisen mukaan rahoitusraamia ei saavuteta ilman rakenteellisia 
muutoksia palveluverkossa.  
 
Kaksineuvoisen talouden tasapainottamistyöryhmä ja johtoryhmä ovat työstäneet 
asiaa. Lisäksi palveluverkon supistamiseen liittyviä vaihtoehtoja ja niihin liittyviä laskel-
mia on käyty läpi yhtymähallituksen iltakouluissa 1.9.2020 ja 8.9.2020. 
 
Kaksineuvoisessa on tehty kolme eri vaihtoehtoa palveluverkon supistamisesta.  
 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa Kortesjärven ja Alahärmän hyvinvointiasemat sulje-
taan. Palvelut järjestetään tässä mallissa Kauhavan hyvinvointikeskuksessa sekä Evi-
järven ja Ylihärmän hyvinvointiasemilla. Tämän myötä säästettäisiin henkilöstö-, 
käyttö-, kulu- ja tilakustannuksissa 451.000 euroa.  
 
Toisessa vaihtoehdossa edellisten lisäksi suljettaisiin myös Ylihärmän hyvinvointiase-
ma. Tällä mallilla saataisiin säästöä 586.000 euroa.  
 
Molempien mallien etuna on, että keskitetty yksikkö ei olisi niin haavoittuva, osaamista 
voisi keskittää ja käyttää paremmin yhteisesti. Lisäksi kustannussäästöt kertautuvat, 
kun ei olisi nykyistä määrää toimintayksiköitä, joihin hankitaan tarvike- ja laitekantaa.  
 
Kaksineuvoisen mukaan ongelmaksi erityisesti jälkimmäisessä vaihtoehdossa, jossa 
suljettaisiin kaikki Kauhavan hyvinvointiasemat, muodostuu tilojen riittävyys asiakas-
tarvetta vastaavaksi. Tilojen riittävyyden turvaamiseksi olisi myös ensimmäisen vaih-
toehdon osalta toimittava siten, että osa asiakkaista ohjattaisiin Evijärvelle, minkä li-
säksi aukioloaikoja toimipisteissä laajennettaisiin. Evijärvelle ohjattaisiin sellaiset asi-
akkaat, joilla on lyhempi matka Evijärvelle kuin esimerkiksi Kauhavan keskustaan. Au-
kioloaikojen osalta molemmissa malleissa pystyttäisiin vastaamaan paremmin asia-
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kastoiveeseen aukioloaikojen laajentamisesta ilta- ja viikonloppuaikaan. Tämä tapah-
tuisi esimerkiksi neuvolapalveluissa, hoitajan vastaanottopalveluissa ja suuhygienistin 
palveluissa. Kuitenkaan nämäkään keinot eivät mahdollista vaihtoehto kahden mu-
kaista kolmen hyvinvointiaseman sulkemista kerralla ennen kuin uusi hyvinvointikes-
kus on valmistunut, jolloin tilojen riittävyys helpottaa nykyiseen Kauhavan hyvinvointi-
keskukseen verrattuna. 
 
Suun terveydenhuollon järjestäminen näissä kahdessa yllä olevassa mallissa tapah-
tuisi niin ikään keskitetysti jäljellä olevissa toimipisteissä. Kolmen hyvinvointiaseman 
sulkeminen ennen Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen käyttöönottoa on mahdo-
tonta myös suun terveydenhuollon osalta. Tilat eivät riitä. Kuitenkin myös ensimmäi-
sessä vaihtoehdossa suun terveydenhuollon palvelujen tuottamistapa muutettaisiin. 
Henkilökunta jalkautuisi kouluille entistä enemmän niillä alueilla, joilla ei olisi omaa hy-
vinvointiasemaa. Tämän lisäksi suun terveydenhuollon aukioloaikoja lisättäisiin virka-
ajan jälkeen, jolloin palveluun pääsy helpottuisi. Yhtymähallitus esitti myös Kauhavan 
kaupungille toiveen, että suun terveydenhuollon tilatarve otettaisiin huomioon eri taa-
jamien koulurakentamisessa. Tällöin kouluille pystyttäisiin siirtämään huomattavasti 
enemmän koululaisten suun terveydenhuoltoa. 
 
Kolmantena vaihtoehtona Kaksineuvoinen on tehnyt laskelmat ns. hybridimallista. 
Tässä mallissa mikään hyvinvointiasema ei menisi kokonaan kiinni, vaan palveluita 
tarjottaisiin hyvinvointiasemilla nykyistä suppeammin. Kaikilla kolmella asemalla Ala-
härmässä, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä olisi sairaanhoitajan kiireetöntä ajanvaraus-
vastaanottoa 1 - 2 päivänä viikossa, jonkin verran asiantuntijasairaanhoitajien vastaan-
ottoja sekä laboratorion näytteenottopalvelut. Neuvolat, suun terveydenhuolto ja dia-
betesvastaanotot tiivistettäisiin toimimaan Kauhavan hyvinvointikeskuksen lisäksi Yli-
härmän ja Evijärven hyvinvointiasemalla. Mallin tuoma säästö olisi 140.500 euroa vuo-
dessa ja koostuisi pelkästään henkilöstövähennyksistä. Jos puolestaan hyvinvointiase-
mat olisivat muutoin kiinni, mutta niissä toimisi suun terveydenhuollon yksiköt, saavut-
tava säästö olisi 108.000 euroa. Näillä hybridiratkaisuilla ei päästä tavoitteena oleviin 
säästöihin ja siten ei saavuteta myöskään jäsenkuntien antaman talousarvioraamin 
mukaista talousarviota vuodelle 2021. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen mukaan hyvinvointiasemien palveluverkoston vähentä-
minen on ainoa keino näin mittavien säästöjen tekemiseen siten, että lakisääteiset pal-
velut säilyvät kuntayhtymän alueella. Supistuksista huolimatta lakisääteisten määräai-
kojen toteuttaminen palveluiden saatavuudessa pystytään takaamaan. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 15.9.2020 käsitellyt 
hyvinvointiasemien palveluverkon supistamista. Yhtymähallitus päätti äänin 7 - 2 esit-
tää jäsenkunnille, että hyvinvointiasemien palveluverkostoa vähennetään siten, että 
Alahärmän ja Kortesjärven hyvinvointiasemat suljetaan 1.1.2021. Ylihärmän hyvinvoin-
tiaseman tilannetta tarkastellaan Kauhavan hyvinvointikeskuksen valmistuttua. 

 
Kauhavan kaupungin osalta hyvinvointiasemaverkoston karsiminen tarkoittaa myös 
hyvinvointiasemista saatujen vuokratuottojen poistumista / pienemmistä. Näin ollen 
säästö ei realisoidu Kauhavalle täysimääräisenä. Kun otetaan huomioon kaupungin 
saamien tulojen väheneminen ja rakennuksista jäljelle jäävät kulut, muodostuu kau-
pungin nettosäästöksi yhtymähallituksen esittämässä vaihtoehdossa 285.000 euroa 
vuonna 2021 ja 330.000 euroa vuodesta 2022 alkaen, kun Alahärmän hyvinvointiase-
marakennuksen poistot päättyvät. Mikäli Kortesjärven hyvinvointiaseman tiloja saatai-
siin vuokrattua kolmannelle osapuolelle, kasvaisi säästö tulevan vuokran määrällä. 
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Kaksineuvoisen jäsenkuntien ja Kaksineuvoisen johtojen välisessä neuvottelussa 
22.10.2020 on ollut esillä vaihtoehto, joka on muokattu malli Kaksineuvoisen tasapai-
nottamistyöryhmän esittämästä hybridimallista. Tässä vaihtoehdossa toimintaa jäisi 
kaikille hyvinvointiasemille. Suun terveydenhuolto jäisi nykyiselleen eli sitä olisi saata-
vissa jokaiselta hyvinvointiasemalta, kuten myös diabetes- ja marevanhoitajan sekä 
laboratorion palvelut nykyisessä laajuudessa. Sairaanhoitajan palvelut olisivat saata-
villa ajanvarauksella Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän hyvinvointiasemilla 1 - 2 
päivänä viikossa. Evijärven osalta sairaanhoitajan palveluihin ei tule muutosta. Neuvo-
lapalvelut keskitetään Kauhavalle, Ylihärmään ja Evijärvelle. Ylihärmässä ja Evijärvellä 
on fysioterapian vastaanottopalvelut. Kotihoidon toimistot jatkaisivat kaikissa kaupun-
ginosissa. Kaksineuvoisen tilankäyttö optimoitaisiin Alahärmän ja Kortesjärven hyvin-
vointiasemilla.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Piia Kujalan mukaan tämä vaihtoehto tarkoittaisi 
Evijärven osalta noin 100 000 euron lisäystä vuoden 2021 palvelumaksuihin verrattuna 
kuntayhtymässä nyt valmisteltuun talousarvioon 2021, jossa on päästy jopa hieman 
alle tavoitteeksi asetetun vuoden 2018 tilinpäätöksen tason. 
 
Kuntalain 14 §:ssä säädetään valtuuston päätösvallasta. Valtuuston tehtäviin ei sisälly 
kuntayhtymän palveluverkosta päättäminen. Toki valtuuston asemasta kunnan päätös-
valtaa käyttävänä toimielimenä johtuu, että tärkeät kuntaa koskevat asiat ja kannanotot 
kuuluvat valtuuston toimivaltaan, jollei asiaa ole säädetty tai hallintosäännöllä määrätty 
alemman viranomaisen ratkaistavaksi.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksessa ei suoraan määrätä, mikä taho rat-
kaisee kuntayhtymän palveluverkkoa koskevat asiat. Perussopimuksen 6 §:ssä sää-
detään jäsenkuntien valtuustojen päätösvallasta. Ao. pykälän mukaan yhtymähallitus 
voi mm. tuoda jäsenkuntien valtuuston päätettäväksi harkitsemansa asian. Perussopi-
mus ei siis edellytä, että palveluverkkomuutokset tulee hyväksyä jäsenkuntien valtuus-
toissa. Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymähallitus käyttää kuntayhtymän päätös-
valtaa kaikilta niiltä osin, kun se ei kuulu jäsenkuntien kunnanvaltuustojen päätettä-
väksi eikä ole hallintosäännöllä tai yhtymähallituksen muulla päätöksellä siirretty 
muulle kuntayhtymän viranomaiselle. Kaksineuvoisen hallintosäännön 10 §:n mukaan 
yhtymähallitus määrää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluperiaatteet.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisella on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuotta-
misvastuu toimialueellaan. Jäsenkunnilla on palvelujen rahoitusvastuu. Kuntalain 39 
§:n kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.  
 
Kaksineuvoisen yhtymähallitus päätti perussopimuksen 6 §;n mukaan tuoda palvelu-
verkkoa koskevan muutosesityksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi, koska 
kyseessä on tärkeästä, kuntaa koskettavasta asiasta. 
 
Evijärven, Kauhavan ja kuntayhtymän neuvottelema ratkaisu ei sisällä palveluverkon 
supistamisia, vaan kyse on lähinnä operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyistä. 
Tällöin asiaa ei tarvitse tuoda jäsenkuntien ratkaistavaksi. 

 
Vs. kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus palauttaa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
yhtymähallituksen tekemän esityksen hyvinvointiasemien palveluverkoston supistami-
sesta yhtymähallitukselle uudelleen valmisteltavaksi Evijärven kunnan ja Kauhavan 
kaupungin 22.10.2020 yhteisesti sopimalla, esittelytekstissä esitetyllä tavalla. Koska 



EVIJÄRVEN KUNTA 2.11.2020 290 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

hyvinvointiasemien palveluverkostoon ei tehdä muutoksia, ei asiaa tarvitse tuoda 
enää jäsenkuntien käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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180 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ 
TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021–2023 

Khall § 180 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntayhtymä kaksineuvoisen perussopimuksen 14§:n mukaan Kuntayhtymän talou-

den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntakohtaisten ra-
hoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvi-
oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapai-
notettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman val-
mistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perustur-
van järjestämisestä ja rahoitussopimuksesta.   

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaan jä-

senkuntien valtuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän 
talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa 
osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä. 

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on vuoden 2020 aikana tehty työtä talouden tasapai-

nottamiseksi. Talouden tasapainottamistyöryhmä on etsinyt erilaisia keinoja, joilla ta-
loutta voidaan tasapainottaa sekä löytää säästökeinoja vuoden 2021 talousarvioon. 

 
 Talousarvio 2021 on laadittu jäsenkuntien antaman talousarvioraamin mukaisesti. Se 

sisältää kaikki talouden tasapainottamisryhmän toimenpide-esitykset. Yhtymähallitus 
on 15.9.2020 päättänyt esittää jäsenkunnille talousarvioraamiin pääsemisen vuoksi 
kahden hyvinvointiaseman, Alahärmän ja Kortesjärven lakkauttamista. Esitystä ei ole 
käsitelty jäsenkunnissa ennen kuin yhtymähallitus on antanut talousarvioesityksensä. 
Yhtymähallituksen päätöksen 13.10.2020 mukaan jäsenkuntien on palautettava Kun-
tayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2021 uudelleen valmisteltavaksi korotetulla ta-
lousarvioraamilla, mikäli ne eivät hyväksy yhtymähallituksen esitystä hyvinvointiase-
mien lakkauttamisesta. 

 
 Tulevan talousarviovuoden teemana on uudistuva ja kehittyvä edelläkävijä. Kuntata 

louden haasteellisessa tilanteessa tarvitaan uusia toimintatapoja järjestää ja kehittää 
palveluita kustannustehokkaasti eri asiakasryhmille. Palvelutarpeet kasvavat erityi-
sesti ikäihmisten palveluissa sekä osittain myös sosiaalipalveluissa, joten tarvitaan 
uusia tapoja toimia kustannustehokkaasti. Edelleen panostetaan myös työntekijöiden-
työhyvinvointiin sekä työkyky- ja henkilöstöjohtamisen taitoihin.  

 
 Sosiaalipalveluiden tulosalueella korostuvat tulevana talousarviovuonna uuden Sosi-

aali-Life Care -asiakastietojärjestelmän käyttöönotto, johtamisjärjestelmän muuttumi-
seen liittyvät toimintatapamuutokset sekä kotiin annettavien palveluiden lisääntymi-
nen ja niiden kehittäminen.  

 
 Ikäihmisten tulosalueella talousarviovuonna panostetaan digitaalisuuden hyödyntämi-

seen kotihoidossa sekä kehitetään tehostetun palveluasumisen laatua. Ikäihmisten 
palveluissa pyritään kehittämistoimin ohjaamaan toimintaa koko ajan kohti ikäihmis-
ten hoidon valtakunnallisia laatuvaatimuksia.  

 
 Terveyspalvelujen tulosalueella panostetaan hoidon saatavuuden parantamiseen ke-
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hittämällä toimintatapoja, joilla asiakkaiden tarpeisiin vastataan mahdollisimman no-
peasti. Kotisairaalatoiminnassa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, hoidon tarpeenar-
viointi kotona teknologiaa hyödyntäen. Osastohoidossa kehitetään erityisesti kotiutus- 
ja jatkohoitoprosesseja. 

 
 Talousarvio 2021 mukaiset toimintakulut ovat yhteensä 81 783 378 euroa, korko- ja 

muut rahoitustuotot 21.000 euroa ja muut rahoituskulut 1 000 euroa. Poistot ovat yh-
teensä 124 500 euroa.  

 
 Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään 7 761 976 euroa ja 74 145 901 euroa 

katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate 
on 144 499 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 19 999 euroa ylijäämää.   

 
 Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2021 seuraavaa: 

 
     Muutos% 

 TP2018 TP2019 TA2020 TA2021 TP 18 / TA 21 

Sosiaalipalvelut       

Evijärvi 2 077 800 2 255 324 2 147 322 2 049 556 -1,36 

Jäsenkunnat yhteensä 17 919 077 17 307 378 17 249 209 17 121 728  

Ikäihmisten palvelut      

Evijärvi 2 388 782 2 892 098 2 857 039 2 881 110 20,61 

Jäsenkunnat yhteensä 21 598 769 18 257 692 19 018 319 18 989 147  

Perusterveydenhuolto      

Evijärvi 1 645 962 1 765 826 1 710 452 1 175 648 -28,57 

Jäsenkunnat yhteensä 14 893 892 13 315 875 12 387 881 10 122 026  

Erikoissairaanhoito      

Evijärvi 3 914 309 3 980 340 4 022 033 3 923 000 0,22 

Jäsenkunnat yhteensä 31 930 155 27 714 525 27 799 000 27 843 000  

Palveluliikenne      

Evijärvi 17 127 19 788 13 512 18 830 9,94 

Jäsenkunnat yhteensä 127 312 87 893 67 558 70 000  

Kuntaosuudet yhteensä      

Evijärvi 10 043 981 10 913 376 10 750 358 10 048 144 0,04 

Jäsenkunnat yhteensä 86 469 206 76 683 363 76 521 967 74 145 901  

      

Evijärven kuntaosuus il-
man erikoissairaanhoitoa 

6 129 671 6 933 036 
 

6 728 325 
 

6 125 144 -0,07 

 
 Yllä oleva taulukko vertaa tulevan vuoden 2021 talousarviota vuoden 2020 talousarvi-

oon. 
 
 Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna Evijärven maksuosuus talousarviossa 

2021 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle laskisi kokonaisuudessaan 702 214 €. Evi-
järven kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2021 muodostuisi ilman erikoissai-
raanhoidon kustannuksia 6 125 144 € (6 728 325 € TA 2020) ja kokonaisuudes-
saan 10 048 144 € (10 750 358 € TA 2020). 

 
 Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 4 164 

euroa korkeampi. Ao rahoitusosuus sisältää maksuosuudet myös Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujenkuntayhtymän menoihin. Ilman erikois-
sairaanhoitoa, on Evijärven maksuosuus 4 527 euroa pienempi kuin vuoden 2018 to-
teutunut rahoitusosuus. Näin ollen yhtymähallituksen 13.10.2020 antama talousarvio 
on jäsenkuntien antaman ohjeistuksen mukainen. Tämä rahoitusosuus siis sisältää 
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Alahärmän ja Kortesjärven hyvinvointiasemien lakkauttamisen. Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen johtaja Piia Kujalan mukaan vaihtoehto, jossa hyvinvointiasemia ei lak-
kauteta, tarkoittaisi Evijärven osalta noin 100 000 euron lisäystä vuoden 2021 palve-
lumaksuihin verrattuna kuntayhtymässä nyt valmisteltuun talousarvioon. 

 
 Kuntayhtymän yhtymähallituksen 13.10.2020 hyväksymä Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

sen talousarvio 2021 on oheismateriaalina. 
 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus palauttaa Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen talousarvion valmisteltavaksi Evijärven kunnan ja Kauhavan Kaupungin neuvotte-
lussa 22.10.2020 sovitun mukaisesti. 
 
Palveluverkko säilyy ennallaan, mutta toimintoja järjestellään uudelleen. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Khall § 21 
10.2.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntalain 110 § mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai yli-
jäämäinen. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan tai kuntayhtymän tasee-
seen on kertynyt alijäämää. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän 
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Alijäämän kattamista koskevista yk-
silöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelman on 
oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa 
otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät. Tasapainottaminen vaatii yhteis-
työtä ja kaikkien hallinnonalojen sitoutumista suunnitelmaan.  
 
Kuntalaissa korostetaan koko kuntakonsernin huomioon ottamista kuntastrategiassa 
sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvion ja -suunnitelman tulee to-
teuttaa kuntastrategiaa ja turvata edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen siten, 
että kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet otetaan huomioon eli edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tarkastelussa huomioidaan myös kunnan 
investointisuunnitelma.  
 
Tasapainoisessa kuntataloudessa menot ja tulot ovat tasapainossa. Evijärven kun-
nan vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen 970 t€. Myös vuoden 2019 tilinpäätös 
on ennakkoarvion mukaan alijäämäinen 600–1000 t€. Myös kunnan talousarvio vuo-
delle 2020 on alijäämäinen 1,061 M€. Kunnan taseessa (31.12.2018) on kertynyttä 
ylijäämää 4,176 M€. Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää ja näin ollen pakkoa 
talouden tasapainottamisohjelman laatimiselle ei ole. Alijäämäiset tilinpäätökset 2018 
ja 2019 syövät kertynyttä ylijäämää ja on tärkeä reagoida ajoissa, että talouden tasa-
paino saavutetaan tulevina vuosina. Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous on myös 
keskeinen kuntastrategiassa asetettu päämäärä. Sen alla tavoitteeksi on asetettu: 
vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen, taloudellisesti kestävä inves-
tointi-ohjelma, jolla puretaan korjausvelkaa pitkällä aikavälillä sekä omistajapolitiikan 
tehostaminen ja tarpeettomista omistuksista luopuminen 

 
Vuoden 2020 talousarviossa toimintakulut nousevat 6,6 %. Evijärven kunnan SOTE-
menot nousevat huomattavasti muiden palveluiden kuluja nopeammin. Talouden ta-
sapainottamisessa on tärkeää, että myös SOTE-kulujen kasvuun kiinnitetään huo-
miota. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on laatimassa omaa tasapainottamisohjelmaa, 
joka osaltaan tukee myös Evijärven kunnan talouden tasapainottamista.  
 
Talouden tasapainottamisessa on tärkeää hillitä toimintakulujen kasvua ja mahdolli-
suuksien mukaan pienentää kuluja. Kulujen hillinnän lisäksi on etsittävä keinoja lisätä 
kunnan tuloja. Väestöään menettävässä kunnassa on keskeistä sopeuttaa palvelura-
kennetta kunnan tuloja vastaavaksi. Talouden tasapainottamisessa on arvioitava toi-
minnan kustannuksia, taloudellisuutta ja tehokkuutta sekä huomioitava mahdollisuuk-
sien mukaan kuntalaisten yhdenvertaisuus palvelujen tarjonnassa. Henkilöstön näke-
myksiä ja ideoita huomioidaan talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa. 
  
Talouden tasapainottamisohjelman taustamuuttujina huomioidaan väestön kehitys, 
syntyvyys ja muuttoliike, väestöennusteet, työvoiman kysyntä ja tarjonta, elinkeinotoi-
minnan kehitys ja verotuloennusteet.  
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Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toi-
menpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa. Usealle vuodelle ulottuvat talouden tasapainottamis-
toimenpiteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hy-
väksymisen yhteydessä. Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on 
esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. 

Talouden tasapainottamistyöryhmän tehtävänä on laatia realistinen talouden tasapai-
nottamisohjelma tuleville vuosille. Ohjelman tulee sisältää toimenpiteitä, joilla taloutta 
tasapainotetaan, sekä arvio näiden toimien vaikutuksesta kunnan talouteen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää talouden tasapainottamisryhmän 
kokoonpanoksi: 
 

 kunnan johtoryhmä 

 1-2 henkilöstön edustajaa  

 hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja 

 valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat 

 
Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään keskenään ryhmään 1-2 henkilöstön 
edustajaa. Ryhmän koollekutsujana ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö. Ryhmä valit-
see keskuudestaan puheenjohtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 181 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa kesän ja syksyn 2020 

aikana. 
 
 Tasapainottamistyöryhmässä tarkasteltiin talouden tasapainottamismahdollisuuksia 

käyden yksityiskohtaisesti läpi investointiohjelman ja käyttötalouden toimialoittain. Ta-
louden tasapainottamistyöryhmä kuuli myös toimialojen viranhaltijoita tasapainotta-
misideoiden kartoittamiseksi. Henkilöstön / henkilötyövuosien määrä tarkasteltiin suh-
teessa vastaaviin naapurikuntiin. Henkilöstökyselyllä kartoitettiin henkilöstön ideoita 
talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi tarkasteltiin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen teke-
miä talouden tasapainotustoimia ja niiden vaikutusta kunnan talouteen. 

 
 Merkittävimpiä kohtia säästöjen osalta talouden tasapainottamiseen työryhmä löysi 

tulevien vuosien investoinneista. Myös toimintojen tehostamisella saadaan aikaan 
kustannussäästöjä käyttötalouteen. Lisäksi verojen, vuokrien, maksujen ja taksojen 
päivittämisellä on mahdollista saada lisää tuloja kunnalle. Sen sijaan esimerkiksi hen-
kilöstömitoituksessa ei löydetty säästömahdollisuutta, mutta edelleen esimerkiksi elä-
köitymisten ja muiden henkilöstömuutosten yhteydessä henkilöstöjärjestelyjä on 
syytä tarkastella huolellisesti. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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 Talouden tasapainotustoimia on otettu huomioon jo talousarvion 2021 ja taloussuun-
nitelman 2021 – 2023 laadinnassa. Lisäksi talouden tasapainottamistyöryhmän löytä-
miä talouden tasapainotustoimia huomioidaan ja pannaan täytäntöön normaalin pää-
töksentekomenettelyn puitteissa tulevina vuosina. 

Uuden kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toi-
menpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa. Usealle vuodelle ulottuvat talouden tasapainottamis-
toimenpiteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja -suunnitelman hy-
väksymisen yhteydessä. Talousarvioon ja -suunnitelmaan otettavat toimenpiteet on 
esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. 

Oheismateriaalina on talouden tasapainottamistyöryhmän muistio / yhteenveto mah-
dollisista talouden tasapainotustoimista. 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden tasa-
painottamistyöryhmän muistion. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

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


EVIJÄRVEN KUNTA 2.11.2020 297 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

182 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2021 

Khall § 182   
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tulovero-
prosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-
kuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sa-
dasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-
roprosentista sekä muiden verojen perusteista.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin 
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arki-
päivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tulovero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 2021 ilmoitetaan sähköisesti 17.11.2020 men-
nessä. 
 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistövero-
prosentit puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella 
vuodelle 2021 kiinteistöveroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 2020: 
        
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 % 
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 % 
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 

% 
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 % 
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

2,00–6,00 %  
 

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2020 talousarvio on 1 061 040 euroa alijäämäinen. 
Elokuun lopun tilanteessa vuosi on toteutunut noin 170 t€ euroa talousarviota huo-
nommin. Verotuloja on kertynyt noin 48 000 euroa arvioitua enemmän. Vuonna 2020 
verotuloja on kertynyt tasaisemmin koko vuoden ajan, eikä loppuvuodelle ole odote-
tavissa keskimääräistä suurempi tuloutuksia. Elokuun lopun tilanteesta tehdyn arvion 
mukaan tilinpäätöksestä muodostuu talousarvion mukainen, noin 1 M€ alijäämäinen 
loppuvuoden toteumasta riippuen. 

 
Kunnanhallituksen hyväksymässä tulevan vuoden talousarvion laadintaohjeissa ta-
lousarvion laadintatavoitteiksi on asetettu: 

 
 Tavoitteena on että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnitelmakau-

den loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan ylijäämäi-
nen tulos. 

 Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapainot-
tamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistellaan realis-
tisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 



EVIJÄRVEN KUNTA 2.11.2020 298 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstömenot on 
korkeintaan 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 
2,0 % sekä huomioidaan eläkemaksut.  

 
Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa vuosikate on – 37 900 € ja tilikauden tulos on – 
687 900 € alijäämäinen.   

 
Tuloja kertyy tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2021 hieman vähemmän 
kuin kuluvana vuonna. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 67 t€ kuluvaa vuotta 
vähemmän. 
 
Kuntaliiton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät edelleen hieman tä-
män vuoden toteumaa hieman paremmilta. Tuorein lokakuun verotuloennuste arvioi 
Evijärvelle kertyvän vuonna 2021 nykyisillä prosenteilla verotuloja 8,078 M€, mikä on 
noin 239 t€ arvioitua vähemmän. 

 
Viimeisin lokakuun Kuntaliiton valtionosuusennuste 2021 arvioi Evijärven valtion-
osuuksiksi 9,665 M€. Taloussuunnitelmaan valtionosuuksia on arvioitu 9,395 M€. 
Valtionosuuksia kertyy ennusteen mukaan 270 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  

 
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitel-
massa vuodelle 2021 yhteensä 17,712 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä 
17,743 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 31 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Sijoitustoiminnan tuottoja näyttää kunnan sijoituksista kertyvän vuonna 2020 budjetoi-
tua vähemmän. Sijoitustoiminnan tuottoja on budjetoitu kuluvan vuoden talousarvioon 
noin 400 000 € ja vuoden 2021 taloussuunnitelmaan 400 000 €. Vuoden 2021 sijoi-
tustoiminnan tuotot ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioituna noin 250 t€.  
 
Taloussuunnitelmaan kirjatut tulot eivät kata arvioituja menoja. Edelleen Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen tekemien talouden tasapainotustoimien ja kunnan omien talouden 
tasapinotustoimien ja tiukasta talouskurista huolimatta tilinpäätös olisi jäämässä ali-
jäämäiseksi. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, 
joista seuraa arviolta 2,0 % nousu henkilöstökuluihin. 
 
Tämän hetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta ilman veronkorotuk-
sia alijäämäinen noin 100 t€. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi 
vuonna valmistuvien investointien mukaiseksi. Tämän hetken tietojen ja valmiste-
lunäkymien mukaan ylijäämäisen talousarvion laatiminen muuttuneessa taloustilan-
teessa ei ole realistista ilman veronkorotuksia. 
 
Tulevan vuoden talouden ennustaminen on erityisen haastavaa johtuen monesta 
hankalasti ennakoitavasta tekijästä. Ennustettavuutta heikentää erityisesti meneillään 
oleva koronavirustilanne, jonka vaikutukset kuluvan vuoden tilinpäätökseen ja erityi-
sesti tulevan vuoden talouteen voivat olla huomattavasti ennakoitua suuremmat. 
Omalla toiminnalla pitää pyrkiä varautumaan epävarman yleisen taloustilanteen vai-
kutuksiin kuntaan. 
 
Talousarvion tasapainottamiseksi kunnan taloutta täytyy sopeuttaa: tuloja täytyy li-
sätä ja menoja karsia. Vastuullisessa kuntataloudessa täytyy tehdä myös ikäviä pää-
töksiä talouden tasapainottamiseksi. Tulopuolella on ehdotuksena korottaa veroja. 
Talousarviota tasapainotetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähelle 0-
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tulosta mutta tämän hetken näkymä on, että tasapainotettunakin talousarvio jää jon-
kin verran 0-tuloksesta. 
 
Kunnallisveroissa yksi veroprosentti korotus lisää kunnan maksuunpantavia veroja 
noin 347.000 euroa, ¾ veroprosentin korotus noin 260.000 euroa, ½ veroprosentin 
korotus noin 174.000 euroa ja ¼ veroprosentin korotus noin 87.000 euroa.  
 
Jos kiinteistöveroissa yleistä kiinteistöveroprosenttia, vakituisten asuinrakennusten 
sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia nostetaan kaikkia 0,05 % on 
sen vaikutus kokonaisuutena noin 46 t€. 

 
Kunnallisveroja on Evijärvellä nostettu vuonna 2007 0,5 %-yksikköä 20,0 prosenttiin, 
vuonna 2010 1 %-yksikön 21,0 prosenttiin ja vuonna 2014 0,5 %-yksikköä 21,5 pro-
senttiin. Nykyinen kunnallisveroprosentti on ollut käytössä vuodet 2014–2020. 
 
Evijärven tällä hetkellä voimassa olevat veroprosentit ovat: 

 Kunnallisveroprosentti    21,50 %. 

 Kiinteistöveroprosentit  
o yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
o vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
o muu asuinrakennus   1,15 % 
o voimalaitokset  3,10 % 
o yleishyödylliset yhteisöt   0,00 % 

 
Ehdotuksen mukaan vuodeksi 2021 kunnallisveroja nostetaan 1,0 %-yksikköä. Kiin-
teistöverot pidetään ehdotuksen mukaan nykyisellään. Talousarvion jatkovalmiste-
lussa huomioidaan sekä tulojen lisäykset, että menojen karsiminen niin, että saadaan 
aikaan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2021.  

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
määrittelee vuoden 2021 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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183 § TALOUSARVION 2021 INVESTOINTIOSA  

Tekla § 58 
26.10.2020 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2021 ja suunnitelma vuosille 2022 ja 2023. Investointiohjelmasta on keskusteltu val-
tuuston iltakoulussa 22.10.2020. 

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 ja 2023 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Tekninen lautakunta päätti ottaa investointiosan vuodelle 2021 ja suunnitelman vuo-
sille 2022 ja 2023 käsittelyyn. 
 
Lautakunta päätti ehdottaa seuraavia lisäyksiä/muutoksia ehdotettuun investointioh-
jelmaan ja yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 
 

1. Investointiohjelman maa- ja vesialueet, käyttöomaisuuden osto - kohdan 
määräraha 40 000 euroa tarkennetaan koskemaan hyötykäyttöaseman 
maapohjan lunastamista Vattuahon teollisuusalueelta. 

2. Järven kunnostukselle varataan 2021 vuodelle 50 000 euroa 30 000 euron 
sijaan. 

3. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2021 hyötykäyttöase-
man asfaltointi 35 000 euroa. 

4. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2022 päiväkodin parkki-
alueen asfaltoinnille määrärahaa 20 000 euroa. 

5. Kaavateiden päällystämiselle ja vanhan korjaukselle vuodelle 2021 varatut 
15 000 euroa poistetaan. 

 
Päätös: Lautakunta ehdottaa seuraavia lisäyksiä/muutoksia ehdotettuun investoin-
tiohjelmaan ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että: 

 
1. Investointiohjelman maa- ja vesialueet, käyttöomaisuuden osto - kohdan 

määräraha 40 000 euroa tarkennetaan koskemaan hyötykäyttöaseman 
maapohjan lunastamista Vattuahon teollisuusalueelta. 

2. Järven kunnostukselle varataan 2021 vuodelle 50 000 euroa 30 000 euron 
sijaan. 

3. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2021 hyötykäyttöase-
man asfaltointi 35 000 euroa. 

4. Yhdyskuntapalvelut – kohdan alle lisätään vuodelle 2022 päiväkodin parkki-
alueen asfaltoinnille määrärahaa 20 000 euroa. 

5. Kaavateiden päällystämiselle ja vanhan korjaukselle vuodelle 2021 varatut 
15 000 euroa poistetaan. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 183 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
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Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan. 

 
Investointeina käsitellään hankkeet ja hankinnat, joiden suuruus on vähintään 10 t€ 
euroa (alv 0 %). Investoinneissa huomioidaan taloussuunnitelman investointiosassa 
suunnitellut hankkeet ja hankinnat. Investoinnit käsitellään käyttötaloudesta erillisinä. 
Investointiosa sisältää investointihankkeiden määrärahat ja tuloarviot jaksotettuna ka-
lenterivuosille arvioidun määrärahan käytön ja tulokertymän mukaan. Investointiohjel-
maan kirjatuille investoinneille tulee olla tarve ja peruste. Investointeja suunnitelta-
essa tulee kiinnittää huomiota investoinnista aiheutuviin tuleviin käyttötalousmenoi-
hin. 
 
Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen investointi-
osan viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä saattaa 
valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke voidaan 
huomioida seuraavan vuoden talousarvioehdotuksessa.  

  
Investointiosan pohjavalmistelussa on huomioitu talouden tasapainottamistyöryhmän 
ehdotukset. Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 
26.10.2020. 

 
 Liitteenä on teknisen lautakunnan muutosehdotuksin muokattu Investointiohjelma 

2021–2023. 
 

Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
hyväksyy liitteen 1 mukaisen investointiosan vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 
2021–2023. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 2.11.2020 302 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

184 § VÄLIAIKAISEN HYÖTYKÄYTTÖASEMAN MAAPOHJAN LUNASTAMINEN  

Tekla § 57 
26.10.2020 Evijärven hyötykäyttöasema päätettiin vuonna 2017 siirtää ja uudelleenrakentaa toi-

saalle sen silloiselta sijainniltaan Vattuahon teollisuusalueelta Kärritien varrelta.  
 
Tarve hyötykäyttöaseman siirtämiseksi toisaalle tuli Vattuahon teollisuusalueen yri-
tyksiltä, koska Vattuahon teollisuusalueella olevalle hyötykäyttöasemalle pääsyä 
odottavat autot peräkärryineen jonottavat Vattuahon teollisuusalueen Kärritiellä. 
 
Kärritiellä odottavat autot aiheuttavat ongelmia varsinkin kuorma-auto liikenteelle, 
jotka kuljettavat raaka-aineita tai valmiita tuotteita teollisuusalueen yrityksiltä.  
Hyötykäyttöaseman muoto ei mahdollistanut silloisen aseman muuttamista toimivam-
maksi, jotta Kärritiellä jonottamiselta olisi päästy. 
 
Tehtyjen selvitysten perusteella kunnanhallitus päätti teknisen lautakunnan ehdotta-
mana uudelleenrakentaa hyötykäyttöasema Pukkilantien varteen kirkonkylän purura-
dan paikoitusalueelta nuorisoseuran suuntaan.  

 
Selvitystyön aikana kävi myös ilmi, että kyseisellä maa-alueella aikoinaan varastoidut 
sähköpylväät ovat aiheuttaneet maaperän pilantumista. Pilaantunut maa-aines voi-
daan poistaa hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisen yhteydessä.  
 
Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentaminen Pukkilantien varteen päätyi kuitenkin va-
lituskierteeseen, eikä hyötykäyttöasemaa sen vuoksi päästy pikaisesti uudelleenra-
kentamaan.  
 
Koska hyötykäyttöasemasta aiheutui ongelmia Vattuahon teollisuusalueen yrityksille, 
tuli hyötykäyttöasema valituskierteestä huolimatta siirtää pois mahdollisimman pikai-
sesti. Tekninen lautakunta päätti vuokrata maa-alueen Vattuahon teollisuusalueen 
laajennusosalta ja, että hyötykäyttöaseman rakennettaisiin vuokratulle maalle väliai-
kaisesti. 
 
Väliaikainen maa-alue päätettiin vuokrata Evijärven Teollisuus Oy:ltä määräaikaisella 
2 vuoden vuokrasopimuksella, jossa oli lisäksi mahdollisuus yhteen optiovuoteen. 
 
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 28.1.2019. Vuokrasopimuksen mukaan kunnan tulee 
ilmoittaa Evijärven Teollisuus Oy:lle 3 kuukautta aikaisemmin option käyttämisestä tai 
vuokrasopimuksen päättymisestä. 
 
Alun alkaen tarpeen hyötykäyttöaseman siirtämiseksi toisaalle tuli ilmi Vattuahon teol-
lisuusalueen yrityksiltä. Kun hyötykäyttöaseman uutta sijaintia etsittiin, oli lähtökohtai-
nen tavoite mm, että kunta omistaisi maa-alueen, alue on keskustan alueen läheisyy-
dessä ja siitä ei saisi aiheutua haittaa esimerkiksi teollisuusalueen liikennöinnille. 
 
Edellä mainittujen lähtökohtien mukaan Vattuahon teollisuusalue ei ollut vaihtoehto 
hyötykäyttöaseman uudelleen rakennuspaikaksi, koska Vattuahon teollisuusalueen 
laajennusosalle ei ollut vielä liikennöitävää tietä, alue ei ollut kunnan omistuksessa ja 
alueelle oli alustavasti suunnitteilla useampia uusia yrityshalleja. 
 
Hyötykäyttöasema sijaitsee tällä hetkellä väliaikaisella paikalla, vuokratulla maa-alu-
eella Vattuahon teollisuusalueen laajennusosassa, eikä se ole Kärritien varrella.   
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Nykyinen, väliaikainen paikka on käytännössä todettu hyväksi, eikä sijainnista ole ai-
heutunut haittaa Vattuahon teollisuusalueen muulle käytölle. Lisäksi nykyisellään 
hyötykäyttöasema on erinomainen käyttää. 
 
Edellä mainitun perusteella tekninen toimi on selvittänyt vertailulaskelmin onko hyöty-
käyttöaseman uudelleenrakentaminen väliaikaiselta paikalta Vattuahon teollisuusalu-
een laajennusosalta päätösten mukaiseen paikkaan Pukkilantien varteen edullisem-
paa kuin nykyisen maa-alueen lunastaminen kunnalle.  
 
Nykyisen maa-alueen vuokrasopimuksen yhteydessä alueen lunastamishinta on 
määritetty siten että neliöhinta on 11,6 €/m² + alv. Lunastushinta sisältää maapohjan 
sekä vuokranantajan rakentamat alapohjan mursketäytöt kerrosvahvuudeltaan vähin-
tään 650 mm. Vuokrasopimuksen mukaan lunastushetkeen saakka maksetut vuokrat 
hyvitetään lunastushinnasta. 
 
Vuokrasopimus on allekirjoitettu 28.1.2019. Vuokratun maapohjan pinta-ala on tällä 
hetkellä n. 4550 m². Maa-alueen vuokrahinta on tällä hetkellä 650 €/kk alv 0 %. Vuok-
rasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus 3 kuukau-
den irtisanomisajalla. Mikäli vuokralainen haluaa käyttää vuokrasopimuksen mukai-
sen optiovuoden, tulee myös siitä ilmoittaa vuokranantajalle 3 kuukautta ennen varsi-
naisen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tekninen toimi on tehnyt vertailulaskelmat hyötykäyttöaseman siirtämisestä aiheutu-
vista kustannuksista vs. väliaikaisen hyötykäyttöaseman maapohjan lunastamisesta. 
 
Vertailulaskelmissa on huomioitu alkuperäisen päätöksen mukaisen uudelleenraken-
nuspaikan maaperän puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset Pukkilantien varrella. 
 
Vuokrasopimuksessa on määritelty maa-alueen lunastuksen m² hinta 11,6 € alv 0 % / 
m². Vuokratun maa-alueen pinta-ala on noin 4550 m². Lunastushinnasta vähenne-
tään vuokrasopimuksen alkamisesta asti maksetut vuokrahinnat. 
 
Vertailulaskelmien perusteella hyötykäyttöaseman siirrosta aiheutuu kunnalle kustan-
nuksia yhteensä 95 000 €, kun maapohjan lunastaminen Evijärven teollisuus Oy:ltä 
maksaa tällä hetkellä (10/2020) 36 500 € alv 0 %.  
 
Maapohjan lunastamisen lisäksi kunnalla on velvoite puhdistaa Pukkilantien varren 
maa-alueen maapohja sähköpylväiden varastoinnin aiheuttaman pilaantumisen 
vuoksi. Maapohjan puhdistamisesta kunnalle aiheutuu laskelman perusteella arviolta 
10 000 € kustannukset. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta: 
 
1. Ehdottaa kunnanhallitukselle että se kumoaa 5.6.2017 § 117 tekemänsä päätök-

sen kohdan 2, 4 ja 5 osalta. Edellä mainitut päätöskohdat sisälsivät päätöksen 
hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamispaikasta sekä suunnittelun ja tarjous-
pyyntöjen käynnistämisen Pukkilantien varteen. 

 
2. Ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Evijärven kunta lunas-

taa Evijärven Teollisuus Oy:tä n.4550 m²:n määräalan Vattuahon teollisuusalu-
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eelta kiinteistöstä Rinne 52-401-2-34, jolla tällä hetkellä hyötykäyttöasema sijait-
see. Määräalan lunastaminen on kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin siirtämi-
sestä aiheutuvat kustannukset olisivat. Lunastus tapahtuu hintaan 36 500 € alv 0 
%. Ja että tämän hetken hyötykäyttöaseman sijainti päätetään pysyvästi hyöty-
käyttöaseman uudeksi paikaksi.  

 
3. Päättää käyttää vuokrasopimuksen mukaisen option edellä kuvatun määräalan 

vuokraamisesta, josta ilmoittamisen määräaika päättyisi muutoin 28.10.2020. Mi-
käli sopimusta ei jatketa optiovuodella ennen em. määräaikaa, menettää kunta 
mahdollisuuden saada ostotilanteessa jo maksetut vuokrat hyvityksenä kauppa-
hinnasta sekä mahdollisuuden ostaa alue omaksi em. ehdoin. Tekninen lauta-
kunta valtuuttaa kunnaninsinöörin jatkamaan sopimusta optiovuodella 28.10.2020 
mennessä. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 184 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus on 5.6.2017 § 117 päättänyt:  
1. Ensimmäisenä toimenpiteenä teetetään maaperätutkimus kyseessä olevalle alu-

eelle, jonka perusteella mahdolliset maanvaihdon kustannukset tarkentuvat.  
2. kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen hyötykäyttöaseman 

uudelleenrakennuspaikaksi ja käynnistää kokonaisasemakaavan muutoksen si-
ten, että korttelin 403 eteläpuolen kaavamerkintä muutetaan VR alueesta hyöty-
käyttö-asemaa palvelevaksi alueeksi. Korttelin 403 viimeinen AO-tontti 4 muute-
taan kortteli 403 tontin 3 ja uuden hyötykäyttöaseman väliin suojavyöhykkeeksi. 
Kaavoituksella pyritään kehittämään myös alueen liikunta- ja virkistyskäyttöä. 

3. Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään kaavamuutostyöstä tarjouk-
sia ja päättämään kaavoitustyön tilaamisesta. 

4. kunnanhallitus käynnistää hyötykäyttöaseman uudelleenrakennuttamisen ja val-
tuuttaa teknisen toimiston suunnitteluttamaan hyötykäyttöaseman uudelleenra-
kentaminen edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan. 

5. kunnanhallitus valtuuttaa teknisen toimen pyytämään tarjoukset hyötykäyttöase-
man rakentamisesta edellä tässä pykälässä esitettyyn paikkaan heti, kun se kaa-
voituksen salliessa on mahdollista. 

6. Hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamisessa huomioidaan Pukkilantien kunto. 
ELY-keskuksen suunnitelmissa on tien perusparannus ja uudelleenpäällystys jo 
tulevana kesänä. 

 
Oheismateriaalina on teknisen toimen laatima vertailulaskelma hyötykäyttöaseman 
siirron ja nykyisen hyötykäyttöaseman maa-alueen lunastamisesta. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
1. kumota 5.6.2017 § 117 tekemänsä päätöksen kohtien 2, 4 ja 5 osalta. Edellä mai-

nitut päätöskohdat sisälsivät päätöksen hyötykäyttöaseman uudelleenrakentamis-
paikasta sekä suunnittelun ja tarjouspyyntöjen käynnistämisen Pukkilantien var-
teen. 

2. ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta lunastaa Evijärven Teollisuus Oy:ltä n. 
4550 m²:n määräalan Vattuahon teollisuusalueelta kiinteistöstä Rinne 52-401-2-
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34, jolla tällä hetkellä hyötykäyttöasema sijaitsee. Määräalan lunastaminen on 
kunnalle edullisempi vaihtoehto kuin siirtämisestä aiheutuvat kustannukset olisi-
vat. Lunastus tapahtuu hintaan 36 500 € alv 0 %. Ja että tämän hetken hyötykäyt-
töaseman sijainti päätetään pysyvästi hyötykäyttöaseman uudeksi paikaksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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185 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN TIINA JA VELI-PEKKA KUJALALLE KIINTEISTÖSTÄ 
NÄLKÄMÄKI 52-401-5-125. 

Khall § 185 
2.11.2020  Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kujala Veli-Pekka ja Tiina (myöh. ostajat) ovat ilmoittanut kunnalle halukkuuden os-
taa määräalan kiinteistöstä Nälkämäki Rno 52-401-5-125. Kyseinen määräala on osa 
keskustan alueen kokonaisasemakaavan korttelin 102 tontista 1.  
 
Kyseinen määräala kuuluu kunnan omistamaan kiinteistöön Nälkämäki Rno 52-401-
5-125 ja alue on kokonaisasemakaavassa tarkoitettu erillispientaloille. 

 
Kiinteistörekisteristä tehdyn mittausten mukaan määräalan pinta-ala on noin 2839 m². 
 
Evijärven kunta myy asuinkäyttöön kaavoitettuja tontteja hintaan 3€/m2.  

 
Määräalalla ei ole hintaan vaikuttavaa puustoa. 
 
Ostajilla on tarkoitus rakentaa kaupan kohteena olevalle määräalalle autotalli/varasto 
ja liittää määräala heidän jo omistamaan asuinkiinteistöön, joka on korttelin 102 tontti 
2.  
 
Kaupan kohteena olevan määräalan kaupasta on keskusteltu ostajan kanssa jo aikai-
semmin.  
 
Kyseisen korttelialueen kaavatonteille ei ole ollut muuta kysyntää ja samalla alueella 
on tarjolla useita asemakaavoitettuja asuintontteja, on keskusteluissa päädytty, että 
kyseinen määräala voitaisiin myydä liitettäväksi ostajien jo omistamaan asuinkiinteis-
töön.  
 
Kunta myi vuonna 2018 samalta korttelialueelta vastaavalla käytännöllä tontin auto-
tallin/varaston rakentamista varten viereisen tontin omistajalle liitettäväksi heidän jo 
omistamaansa tonttiinsa. 

 
Kauppakirja ja karttaotteet oheismateriaalina. 
 

 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kujala Veli-
Pekalle ja Tiinalle myydään noin 2839 m2:n suuruinen määräala Evijärven kunnan 
Evijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Nälkämäki, Rno 52-401-5-125. Kyseinen mää-
räala muodostuu korttelin 102 tontista 1. Myyntihinta määräalalle on 8517 €.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550 sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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186 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTASUUNNI-
TELMASTA SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2021 JA TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA VUOSILLE 2022 - 2023 

Khall § 186 
2.11.2020  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

Etelä-Pohjanmaan liitto varaa jäsenkunnille perussopimuksen 19 §:n 1-2 momenttien 
mukaisesti tilaisuuden esitysten tekemiseen liiton toiminnan kehittämiseksi. Maakun-
tahallitus päätti hyväksyä 21.9.2019 alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Poh-
janmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä ta-
loussuunnitelman vuosille 2022–2023.  

Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja inves-
tointien osalta hankkeittain. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suun-
nitelma on toimitettava jäsenkunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -
suunnitelma 10.12. mennessä.  
 
Liiton toimintasuunnitelma on laadittu liiton strategisten tavoitteiden pohjalle. Tavoit-
teita toteutetaan neljän vastuualueen toiminnan kautta yhteistyönä, hyödyntäen tee-
makohtaista tiimityöskentelyä. Vastuualueina toimivat Aluekehitys, Maakuntasuunnit-
telu, Johtaminen ja strateginen yhteiskehitys sekä Hallintopalvelut. Talousarvio laadi-
taan yhtenä kokonaisuutena ja valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä koko-
naisuutena. Taloutta seurataan kuitenkin talousarviovuoden kuluessa tehtäväalueit-
tain ja projekteittain. 

Budjettitalouden ulkopuolella Etelä-Pohjanmaan liitto välittää lisäksi EU:n rakennera-
hastorahoitusta ja kansallista Seutu-aiko -rahoitusta. Liitto on viime vuosina kerännyt 
myös Epanet-korkeakouluverkoston koordinaatiorahoituksen kunnilta. 

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talousarvion toimintamenot ovat 3 355 918 eu-
roa ja toimintatulot ovat 3 136 272 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jäl-
keen vuosikatteeltaan −218 646 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan liiton aikai-
sempien vuosien ylijäämistä. 

Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2020 tasossa, jolloin niiden yhteissum-
maksi muodostuu 2 800 135 €. Talousarvio ja taloussuunnitelma eivät sisällä inves-
tointeja, joten investointiosaa ei esitetä. 

Kuntien maksuosuus pohjautuu kuntien kunnallis- ja yhteisöverokertymien kehityk-
seen ja vuoden 2019 verotuloihin. Ehdotuksessa jäsenkuntien kuntien yhteenlaskettu 
maksuosuus pysyy vuoden 2020 tasolla mutta yksittäisten kuntien maksuosuudet 
muuttuvat verotulojen muutoksen suhteessa. Evijärven kunnan maksuosuus on 
32 245 euroa, mikä on 1 340 euroa (3,99 %) vuoden 2020 maksuosuutta pienempi. 

Talouteen liittyvien kannanottojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo jäsenkunnil-
taan näkemyksiä liiton strategisista painopisteistä talousarviovuonna. Liiton toi-
mialaan kuuluvien asioiden osalta toivotaan myös yleisempiä kannanottoja lähitule-
vaisuuden tärkeimmistä kehittämiskohteista ja -tehtävistä. 
 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö ja talousarvio- ja toi-
mintasuunnitelma 2021 sekä taloussuunnitelma 2022 – 2023. 
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Mahdolliset esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liit-
toon viimeistään ma 4.11.2020.  
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus päättää kannanottonaan 
esittää lähitulevaisuuden tärkeimpiin kehittämiskohteisiin ja –tehtäviin: 
  
Strategisen tavoitteen 7. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeen-
pano alla, mittarina on että maakunnassa käynnistyvät uudet raide- ja tieverkon kehit-
tämissuunnitelmat ja Liikenneverkon ja liikennejärjestelmän käynnistetyt toimenpiteet 
ja hankkeet. 
 
Liikenneverkon ja -järjestelmän kehittämissuunnitelmiin ja käynnistettäviin toimenpi-
teisiin liittyen Evijärven kunnanhallitus korostaa kantatien 63 kasvavaa liikenteellistä 
merkitystä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa liikenteessä. Kantatie 63 
on merkittävä väylä maakunnan sisäisessä ja maakuntien välisessä liikenteessä niin 
henkilöauto- kuin raskaassa liikenteessä. Kantatiellä 63 on merkittävä vaikutus elin-
keinoelämälle, tien kautta kulkee mm. lyhin yhteys välillä Seinäjoki-Oulu ja sen liiken-
nevirrat ovat jatkuvassa kasvussa. Myös kantatiellä kulkevan raskaan liikenteen 
määrä kasvaa jatkuvasti ja turvallisuuden lisääminen on tärkeää. Maakunnallisesti ja 
ylimaakunnallisesti tulee varmistaa, että kantatien 63 tieosa Evijärvi (Ina)- Kaustinen 
suunnitellaan ja peruskorjataan vähintään kantatietasoiseksi mahdollisimman nope-
asti lähivuosina. 
 
Kantateiden 63 ja 68 risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi on maakunnallisesti merkittävä asia. Kantateiden 63 ja 68 risteyksen 
kiertoliittymän tiesuunnitelma on valmistumassa vuoden 2020 aikana. Ensiarvoisen 
tärkeää on varmistaa rahoitus kiertoliittymän rakentamiselle.  
 
Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan liiton talous-
arvioehdotuksesta vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2021–2023. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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187 § LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASO-
PÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE 2021 - 2024 

Khall § 187 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Pelastuslain (379/2011) 29 § mukaan alueen pelastustoimen on laadittava 
palvelutasopäätös. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia 
kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava 
niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat 
sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä 
suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos valmistelee parhaillaan palvelutasopäätöstä 
vuosille 2021 - 2024. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on kokoukses-
saan 15.9.2020 33 § hyväksynyt palvelutasopäätöksen valmisteluprosessin ja palve-
lutasopäätösluonnoksen (9/2020). 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on esitellyt palvelutasopäätösprosessin, palveluta-
sopäätöksen 2021-2024 rakenteen sekä siihen liittyvän uhkien ja riskienarvioinnin 
alueensa kuntien kunnallisjohdolle 5.10.2020. 
 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyytää lausuntoa palvelutasopäätöksestä vuosille 
2021 - 2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan 18.11.2020 mennessä. 
 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausuntopyyntö liitteineen. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että se hyväk-
syy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2021 - 2024. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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188 § EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTON KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS 
VUODEKSI 2021 

Khall § 188 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat osallistuneet Epanet-koordinaation rahoituk-
seen kuluvana vuonna 2020.  
 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys anoo Evijärven kunnalta Epanet-korkeakou-
luverkoston koordinoinnin rahoitusta 3 406 euroa vuodeksi 2021.  
 
Kunkin kunnan rahoitusosuus on määritelty asukaslukujen perusteella. Rahoitus-
osuus laskutetaan kunnilta kahdessa erässä vuoden 2021 kuluessa. Epanet-koordi-
naation budjetti vuodelle 2021 on 265 000 euroa. 
 
Epanet eli Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto on keskeinen alueellisen korkea-
koulutoiminnan toimintamalli. Epanet-verkoston päätavoite on nostaa osaamisen ta-
soa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön 
vuorovaikutusta. Epanet-verkostolla on aikaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuoteke-
hitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla ja sitä kautta parannettu yritysten kilpailukykyä ja 
lisätty alueen väestön hyvinvointia. 
 
Epanet-verkostossa on yli 20 monirahoitteista tutkimusprofessuuria. Professorien teh-
tävänä on tehdä aluetta hyödyttävää tutkimus- ja TKI-toimintaa sekä koota tutkimus- 
ja hankerahoitusta, jolla mahdollistetaan professorien johtaman tutkimusryhmän toi-
minta. Verkostonyliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, 
Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Epanet-verkoston koordi-
noinnista ja tukitehtävistä vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.  
 
Epanet-koordinaatiohenkilöstö: 
1) Valmistelee Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteita tukevia tutkimuspro-
fessuureja yhteistyössä yliopistojen, yritysten ja maakunnankehittäjäorganisaatioiden 
kanssa. 
2) Hankkii rahoituksen professuurien perustamiseksi Etelä-Pohjanmaalle. Tällä het-
kellä hankittua rahoitusta on yli 2 milj. euroa yli sadalta rahoittajalta. 
3) Lisää ja monipuolistaa maakunnan elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden sekä yli-
opistomaailman välistä vuorovaikutusta. 
4) Kehittää uusia menetelmiä ja tapoja tutkimustiedon välitykseen ja työelämäyhteis-
työhön sekä toteuttaa niitä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 
5) Varmistaa tutkimustoiminnan kehittyminen Etelä-Pohjanmaalla. 
 
Koordinaatiohenkilöstö vastaa professuurien tuki- ja ohjausryhmien toiminnan suju-
vuudesta ja rakentaa yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteita professuurien tuloksekkaan 
toteuttamisen varmistamiseksi. Tärkeä osa koordinaatiota on ulkoinen ja sisäinen 
viestintä yhteistyössä yliopistokeskuksen, tutkimusryhmien, yritysten ja kuntien 
kanssa. Lisäksi koordinaatiohenkilöstö huolehtii professuurien hallinnoinnista sekä 
hoitaa rahaliikenteeseen, raportointiin ja seurantaan liittyviä tehtäviä.  
 
Oheismateriaalina kokouksessa nähtävillä on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdis-
tyksen anomus, Epanet-koordinaation toteutus sekä kuntarahoitusosuudet vuodelle 
2021. 
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Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu Epanet-korkeakouluverkos-
ton koordinoinnin rahoitukseen 3 406 eurolla vuodeksi 2021. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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189 § JÄSENEN NIMEÄMINEN KRAATTERIJÄRVEN ALUEEN MATKAILUN STRATE-
GISEEN JOHTORYHMÄÄN 

Khall § 189 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Järviseudun matkailun Master Plan toteutettiin vuoden 2017 aikana. Hankkeessa 

määriteltiin Kraatterijärven alueelle strategiset tavoitteet alueen matkailun kehittä-
miseksi. Master Plan käytännön toimiin hanke käynnistettiin, jotta voitaisiin varmistaa 
paitsi Master Planin tavoitteiden toteuttaminen, myös Kraatterijärven alueen matkai-
lun kehittämistyö jatkossa. 

 
 Osana Master Plan käytännön toimiin hanketta on päätetty perustaa Kraatterijärven 

alueen matkailun strateginen johtoryhmä. Strategisen johtoryhmän tehtävä olisi var-
mistaa strategisen suunnittelun toteutuminen ja päätöksenteko verkostotasolla. Joh-
toryhmän on suunniteltu toimivan pysyväisluonteisesti strategisena toimijanan myös 
Master Planin jälkeen, varmistaen Kraatterijärven alueen matkailuverkoston strategi-
sen kehittymisen myös tulevaisuudessa. 

 
 Asiaa on käsitelty mm. maaliskuussa hankkeen työpajassa. Työpajan jälkeen toteu-

tettiin kysely Master Plan käytännön toimiin hankkeessa mukana oleville toimijoille, 
jossa selvitettiin mm. se, koetaanko strategiselle johtoryhmälle olevan tarvetta ja keitä 
siihen pitäisi kuulua. Strateginen johtoryhmä koettiin tarpeelliseksi ja perustamista 
kannatettiin vahvasti. Hankkeen ohjausryhmä valitsi lokakuun kokouksessaan ne or-
ganisaatiot / vastaavat, joista he näkisivät strategiseen johtoryhmään henkilöitä ni-
mettävän. Strategisen johtoryhmän luonteen vuoksi olisi tärkeää, että ryhmä koostuisi 
sellaisista henkilöistä, joilla on näkemystä ja vaikutusvaltaa tavoitteiden toteutta-
miseksi alueella. 

 
 Master Plan käytännön toimiin hanke pyytää Evijärven kuntaa nimeämään Kraatteri-

järven alueen matkailun strategiseen johtoryhmään johtoryhmän toiminnan ja oman 
organisaationsa kannalta sopivimman jäsenen ja tälle varaedustajan. 

 
 Nimeämispyyntö on lähetetty seuraaville: Alajärven kaupunki, Evijärven kunta, Lap-

pajärven kunta, Vimpelin kunta, Kraatterijärven toimijat, Isoimpien toimijoiden edus-
taja (Kivitippu), Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Visit Lakeus, JPYP ja Yhdistysten 
edustaja (Järviseutu-Seura). 

 
 Nimeämiset pyydetään tekemään 12.11.2020 mennessä. 
 
 Evijärven kunnasta Master Plan käytännön toimiin hankkeen ohjausryhmässä on 

kunnan edustajana kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä. 
 
 Oheismateriaalina on kuntaan saapunut nimeämispyyntö. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Evijärven kunnan edustajaksi 
Kraatterijärven alueen matkailun strategiseen johtoryhmään kehittäjäkoordinaattori 
Sanna Syrjälän ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Mikko Huhtalan. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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190 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 190 
2.11.2020 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
 Täydennetään myöhemmin. 
 

Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 Tekninen lautakunta 8/2020, 26.10.2020 
 Sivistyslautakunta 8/2020, 27.10.2020 
   
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Vs. kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 44 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 153 Asuntohakemus 

  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 370 Elintarvikkeet hankintakaudelle 1.11.2020-31.10.2022 
 372 Korvaus käsityötuntien pitämisestä 
 373 Sijaisen ottaminen koulukeskuksen keittiöön 
 384 Uuden päiväkodin kalustohankinnan hyväksyminen 
 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja 
päättää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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191 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 191 
2.11.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 9.10.2020 ja 20.10.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus pöytäkirja 11/2020 liittei-

neen, 13.10.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, syyskuun tulos ja suoritevertailu 
5. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus pöytäkirja 8/2020 liittei-

neen, 22.10.2020 
6. Järvilakeuden kansalaisopisto, kannatusyhdistys ry kokouskutsu liittei-

neen, 29.10.2020 
7. EPSHP, hallitus pöytäkirja 10/2020 liitteineen, 26.10.2020 
8. EPSHP, palvelumaksut 9/2020 
9. EPSHP, Korona nyrkin tiedote 29.10.2020 
10. EPSHP, tiedote EP sote-rakenneuudistus –hanke 
11. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 10/2020 liitteineen, 19.10.2020 
12. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 5/2020, 7.10.2020 
13. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja 3/2020, 

22.9.2020 
14. VN, kuntakirje VN/23505/2020, 26.10.2020 
15. VM, jatkoaikapäätös, Valviran ja aluehallintovirastojen sote palveluiden 

valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja selvittä-
vän alaryhmän toimikauden jatkaminen, VN/3538/2020 9.10.20250 

16. EPOELY, ilmoitus Lassilan siltaan asennetusta vedenkorkeuden mittaus-
pisteestä, 26.10.2020 

17. EPOELY, Lausunto (2 kpl) vesitaloushankkeesta 15.10.2020, 
EPOELY/1989/2020 

18. Kuntaliitto, yleiskirje 10/2019 sekä 8-10/2020 
19. KT, yleiskirje 12/2020  
20. LSSAVI, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/14593/2020, 23.10.2020 
21. LSSAVI, ilmoitus kuulutuksesta ja lausuntopyyntö, ympäristösuojelulain 

mukainen lupahakemus, LSSAVI/20787/2019, 20.10.2020 
22. Valvira, päätös, Valviran Esperi Care Oy:lle 17.4.2019 antaman määräyk-

sen jatkovalvonta, V/41173/2019 
23. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimi-

paikkojen nimenmuutos, V/34224/2020, 15.10.2020 
24. Valvira, Ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi-

paikan lopettaminen, V/36031/2020, 20.10.2020 
25. Valvira, Päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos-

keva luvan muuttaminen, V/35280/2020, 20.10.2020 
26. Elintarvikekehityksen professuurin tukiryhmän kokousmuistio ja väliraportti 
27. Metsäkeskus, ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöil-

moituksesta, 1-2020-91332, 20.10.2020 
28. Metsäkeskus, ilmoitus yleiskaava-alueelle kohdistuvasta metsänkäyttöil-

moituksesta, 1-2020-91921, 20.10.2020 
29. Järviseudun seututiedote 4/2020 
30. Salkunhoitoraportti Taaleri 
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Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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192 § MUUT ASIAT 

Khall § 192 
2.11.2020 

1.  Ely-keskus on asentanut vedenkorkeusmittarin Lassilan siltaan ja vedenpinnan  
     korkeutta voi seurata reaaliaikaisesti. 

 2.  Henkilöstön työhyvinvointikysely on meneillään. 
3.  Kuluvan vuoden jäljellä olevan kehittämisrahan käyttäminen yhdistysten koronatu- 
     keen. 
3. Seuraava kokous 23.11.2020 
4. Palomiesyhdistyksen vanha vuoden 1928 Chevrolet paloauton säilytys/näyttely-

tila. 
5. Evijärven pankkitilanne.  
6. Valtuuston kokous 9.11.2020 klo 19.00 
7. Kiertoliittymäasiaa sekä KT 63 parantamista välillä Ina -Kaustinen on esitelty lii-

kenneministerille. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 176 – 185 ja 190 - 192 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 187 – 189 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 187 - 189 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

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

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


