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                                        Läsnä 
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Matti Holm                         - 
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                                      Läsnä 
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Mikko Saarijärvi, I vpj           x 
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Keijo Forsbacka varavalt.     x 
Jukka Kuusela varavalt.       x 
Lauri Koivukangas varavalt. x 
Marita Huhmarsalo (paikalla klo 

21.27- 21.29 § 38 käsittelyn ajan) 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 
 
 
 
 

Mikko Huhtala, vs. kunnanjohtaja (poissa §: 38 ajan klo 21.27-21.29) x                             
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä             x 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri                                                    x 
Sanna Syrjälä, kehittäjäkoordinaattori                                        x 

 
ASIAT 

 
§:t 25 – 39 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Juha Alkio 
puheenjohtaja 

 
 
  
Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä     . päivänä syyskuuta 2020 
     
 
 
Mikko Saarijärvi                      Satu Ritala 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivulle    . päivänä syyskuuta 2020  
 
 
Mikko Huhtala 
vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö 
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25 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 26 
28.9.2020  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 22.9.2020 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 23.9.2020. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 22.9.2020.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 13 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

26 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 26 
28.9.2020 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

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

 
  Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Ritala ja Mikko Saari-

järvi. 
   

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Ritala ja Mikko Saarijärvi. 
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27 § ERON MYÖNTÄMINEN JORMA TOLOSELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 113 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi 1.7.2020 alkaen. Hän on toiminut kunnan valtuutettuna, kunnan-
hallituksen 2. varapuheenjohtajana, valtuuston vaalilautakunnassa, keskusvaalilauta-
kunnan varajäsenenä, kiinteistötoimikunnassa ja henkilöstöjaoston varajäsenenä 
sekä varaedustajana Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksissa. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 

1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jorma Toloselle eron valtuustosta ja 
valtuuston valitsemista kunnan luottamustehtävistä, 

2. myöntää Jorma Toloselle eron kiinteistötoimikunnasta, sekä henkilöstöjaoksen 
varaedustajan ja Asunto Oy Evijärven Aallon yhtiökokouksen varaedustajan teh-
tävistä.  

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 27 
28.9.2020  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

  
 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

 

Merkitään, että Marita Huhmarsalo ja Antti Ahopelto jättivät kuntalaisaloitteen koskien 
Evijärven pinnan saattamista sille tasolle, jolla se on ollut lähes koko 2000-luvun ke-
vättalveen 2018 saakka.  
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28 § VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN ERONNEEN TILALLE  

Khall § 114 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa kunnanvaltuutettuna. 
 
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja kutsuu toimestaan luopuneen val-
tuutetun sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai 
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnan-
valtuuston puheenjohtaja kutsuu varavaltuutettu Anssi Saaren valtuutetuksi Jorma 
Tolosen sijaan. 

 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 28 
28.9.2020  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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29 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN ERONNEEN TILALLE 
SEKÄ KUNNANHALLITUKSEN TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 115 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa kunnanhallituksessa ollen 2. va-
rapuheenjohtaja. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Hallintosäännön 8:n mukaan valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-
desta hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 
 
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva hen-
kilö; 
 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vas-
taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yh-
teisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön halli-
tuksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana 
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 

  

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. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see kunnanhallitukseen: 

 

1. jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja tasa-arvolain mää-

räykset sekä  

2. valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen toisen varapuheenjohtajan. 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-

kunimi@evijarvi.fi 
 
Valt § 29 
28.9.2020  

Lasse Vertanen ehdotti, että kunnanhallituksen jäseneksi eronneen tilalle valitaan 
Teemu Kauris. 
 
Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että kunnanhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi 
valitaan Markus Kattilakoski.  
 
Päätös:  
1. Teemu Kauris valittiin yksimielisesti kunnanhallitukseen eronneen tilalle ja 
2.  Markus Kattilakoski valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen toiseksi varapuheen-

johtajaksi. 
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30 § JÄSENEN VALITSEMINEN VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE 

Khall § 116 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut muun muassa valtuuston vaalilautakunnassa. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
Evijärven kunnan hallintosäännön 82 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
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 valtuuston vaalilautakuntaan jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon tasa-arvo-
lain säädökset. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 30 
28.9.2020  

Lasse Vertanen ehdotti, että valtuuston vaalilautakuntaan eronneen tilalle valitaan  
Anssi Saari 
 
Päätös: Anssi Saari valittiin yksimielisesti valtuuston vaalilautakuntaan eronneen ti-
lalle. 
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31 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN ERONNEEN 
TILALLE 

Khall § 117 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
  

Jorma Tolonen on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa keskusvaalilautakunnan kuudes va-
rajäsen. 
 
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-
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 varajäsenen eronneen tilalle ottaen 

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 31 
28.9.2020  
 Lasse Vertanen ehdotti, että keskusvaalilautakunnan varajäseneksi eronneen tilalle 

valitaan Matti Saari. 
 
Päätös: Matti Saari valittiin yksimielisesti keskusvaalilautakunnan varajäseneksi 
eronneen tilalle. 
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32 § SIDONNAISUUSILMOITUKSIEN HYVÄKSYMINEN 

Tark. ltk. § 35 
18.9.2020  

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidon-
naisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoit-
tavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä 
muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoita-
misessa. 

  
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja  
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,  
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa,  
pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan  
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on  
valittu tehtäväänsä. 

  
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo  
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei  
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Tarkastuslautakunnalle on edellisen sidonnaisuusilmoitusten tarkastelun jälkeen toi-
mitettu sidonnaisuusilmoituksia hyväksyttäväksi. Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset 
jaetaan lautakunnalle kokouksessa. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta  

- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoituksen 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoituksen kunnan kotisi-

vuilla 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Valt § 32 
28.9.2020 Valtuustolle on oheismateriaalina toimitettu tarkastuslautakunnan hyväksymät sidon-

naisuusilmoitukset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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33 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2020 - 30.6.2020 

Khall § 111 
17.8.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020 - 2022 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 
30.6.2020.  
 
Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2020 oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa valtuus-
tolle tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 33 
28.9.2020 Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2020 liitteenä. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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34 § VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021–2023 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 133 
7.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuk-

sia niin kansantalouteen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin. Arvion mukaan 
Suomen BKT supistuu 5,5 % vuonna 2020. Kuntatalouden osalta vaikutuksia voi tar-
kastella menojen kasvun ja tulojen supistumisen kautta. Monet vaikutuksista tulee 
kuntiin välillisesti ja viiveellä. 

 
 Kuntatalouden kehitys on ollut heikkoa ja näkymät vaikeat jo useamman vuoden, eikä 

vuosi 2019 tuonut tähän poikkeusta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2019 ti-
linpäätösarviotietojen perusteella kuntatalous heikkeni viime vuonna melko voimak-
kaasti. Sekä kuntatalouden toimintakate että vuosikate heikkenivät selvästi edellis-
vuodesta. Kuntatalouden vuosikatteen heikkenemisen taustalla oli ennen kaikkea 
kuntien vuosikatteen heikkeneminen toimintakulujen voimakkaan kasvun ja verotulo-
jen vaimean kasvun seurauksena. Kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin 
käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa, joista joh-
tuen osa kunnallisveroista siirtyi tilitettäväksi vuonna 2020. Kuntatalouden heikon ke-
hityksen seurauksena myös negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi 
vuonna 2019 selvästi. Kuntakokoryhmittäisen tarkastelun perusteella veroprosenttiin 
suhteutettuna heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy laskennallisen 
veronkorotuspaineen kasvuna kaikissa kuntakokoryhmissä. Suurin veronkorotus-
paine kohdistuu alle 5 000 asukkaan kuntiin. 

 
Kuluva vuosi 2020 
 

 Evijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate 
on -403 t€ alijäämäinen ja tilikauden tulos on -1,061 M€ alijäämäinen. Kesäkuun lo-
pun 2019 toteumassa talousarvio on toteutunut pitkälti budjetoidun mukaisesti. Koro-
nan vaikutukset eivät juurikaan näy ainakaan toistaiseksi kunnan taloustilanteessa.   

 
 Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina kuluvalle ja tuleville vuosille. Evijärven 

kunnan tilinpäätöksessä 2019 kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 3,229 M€ ja 
konsernitase osoittaa kokonaisuudessaan kertynyttä ylijäämää 1,214 M€. 

 
 Jos vuosi 2020 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi, niin tilinpäätös on jokseenkin 

talousarvion mukainen tai hieman sitä parempi, joten vuodesta näyttää kertyvän ali-
jäämää noin miljoona euroa. Tasapainoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähin-
tään 0-tulokseen. Alijäämä syö kertynyttä ylijäämää. 

 
 Tulevan vuoden 2021 näkymät  
 

Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista, joista verotulot ja valtionosuudet ovat kaksi isointa tuloerää. Kuntalii-
ton uusimman (17.6.20) verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2021 
nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 7,743 M€. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän 
6,410 M€, yhteisöveroja 576 t€ ja kiinteistöveroja 757 t€. Verotuloennuste aiheuttaa 
vajeen tulojen ja menojen välille taloussuunnitelmaan verrattuna. Taloussuunnitel-
maan verotuloja on kirjattu vuodelle 2021 8,317 M€. Erotus on arvion ja suunnitelman 
välillä on 574 t€. Valmistelussa tulee arvioida veronkorotuksen tarvetta.  
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Kuntaliiton tuoreimman (26.6.20) valtionosuusennusteen mukaan Evijärvi saa vuonna 
2021 valtionosuuksia yhteensä 9,528 M€. Talousarviossa 2020 suunnitelmavuodelle 
2021 on arvioitu valtionosuuksia 9,395 M€ eli tulevan vuoden ennuste on tätä 133 t€ 
suurempi. Kunnan valtionosuus perustuu asukaslukuun ja kuntalaisten määrän las-
kiessa myös valtionosuus pienenee. 

 
 Verotulo- ja valtionosuus ennusteet muuttuvat ja tarkentuvat syksyn aikana. Verotulot 

ja valtionosuudet 2020 ovat tämän hetken ennusteiden mukaan yhteensä 17,271 M€, 
kun ne ovat taloussuunnitelmassa 17,712 M€.  Valtionosuudet ja verotulot alittavat 
taloussuunnitelmaan kirjatun tulopohjan noin 440 t€, joka vastaa noin 1,25 kunnallis-
veroprosenttiyksikön verotuloa kunnalle.  Verotulo- ja valtionosuus ennusteet elävät 
ja tarkentuvat syksyn aikana. 

 
Valmistelun lähtötilanne on noin 1 M€ alijäämäinen, kun huomioidaan vuoden 2021 
taloussuunnitelmavuoden raami, verotulo- ja valtionosuusennusteet, avustukset sekä 
henkilöstökulut. Evijärven kunnassa on parhaillaan menossa taloudentasapainotta-
missuunnitelman laatiminen. Tämän työn tulokset huomioidaan talousarvion valmiste-
lussa. Työssä huomioidaan sekä tulojen lisäykset että menojen vähennykset. 
 
Jatkovalmistelussa tulee varmistaa kunnan menojen ja tulojen osalta, että saavute-
taan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2021 ja kunnan talous on 
realistisesti tasapainossa suunnittelukauden 2021–2023 loppuun mennessä. Hallinto-
kuntien tulee pysyä vuoden 2020 talousarvion yhteydessä päätetyn vuoden 2021 ta-
loussuunnitelman kustannusraameissa vuonna 2021 sekä suunnitelmavuosina 2022–
2023. Muussa tapauksessa hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle ne toi-
menpiteet, joilla korvataan niiden aiheuttamat kulujen ylitykset raameihin nähden. 
 
Laadintatavoitteet:  

 
- Tavoitteena on, että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnittelu-

kauden loppuun mennessä ja viimeistään vuonna 2023 saavutetaan yli-
jäämäinen tulos. 

- Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapai-
nottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistel-
laan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstöme-
not on 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 
% sekä huomioidaan eläkemaksut.  
 

Johtoryhmä, lautakunnat, hallitus ja valtuusto valmistelevat ja käsittelevät talousar-
viota laadintatavoitteiden mukaisesti. 

 
Talousarviovalmistelun taustalla on hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. Kun-
tastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strategian 
toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toimen-
piteisiin varataan riittävät määrärahat. 
 
Kuntalaki ei edellytä vuositasolla tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä 
nollatulokseen. Käytännössä tiilikauden tulos voi olla talousarviossa tai yksittäisenä 
suunnitelmavuotena voi olla yli -tai alijäämäinen. Laadittavan taloussuunnitelman on 
kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
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 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 
useita keskusteluita ja käsittelyitä. Hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset ta-
lousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2020. 

 
 Liitteenä on Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja 
vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 34 
28.9.2020 Valtuustolle on oheismateriaalina toimitettu talousarvion 2020 ja vuosien 2020 – 2022 

taloussuunnitelman laadintaohje. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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35 § ETELÄ-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN 1.1.2021 
ALKAEN 

Khall § 149 
21.9.2020  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala 

 
Etelä-Pohjanmaan liitto on 30.6.2020 toimittanut jäsenkuntien hyväksyttäväksi esityk-
sen uudeksi perussopimukseksi, jonka on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2021. Uusi 
perussopimus on käsitelty maakuntahallituksessa 15.6.2020.  
 
Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen tarkastelulle syntyy siitä, että Isonkyrön 
kunta siirtyy valtioneuvoston päätöksellä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 
2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä on nähty järkeväksi käydä läpi koko perus-
sopimuksen ajantasaisuus. Lisäksi perussopimuksen rakennetta on muokattu aiem-
paa selkeämmäksi.  
 
Merkittävimmät muutokset nykyiseen perussopimukseen ovat:  
 
Uutena jäsenkuntana Etelä-Pohjanmaan liittoon liittyy Isokyrö.  
 

 Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain velvoittavat lisäykset talouden 
seurannasta ja alijäämän kattamisesta. Alueiden käyttöä ja ympäristöä sekä 
alue kehittämistä koskevat määrittelyt on puolestaan jätetty sillä tavalla väl-
jiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edellytä perussopimuksen uudel-
leen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi tarvittaessa reagoida muutoksiin 
hallintosäännön puitteissa.  

 

 Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät en-
nallaan eli lakisääteisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toi-
meksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä.  

 

 Maakuntien liittojen yhteistoimintaa koskevat velvoitteet on säädetty erillislain-
säädännössä, minkä takia ne esitetään jätettäviksi pois uudesta perussopi-
muksesta.  

 

 Etelä-Pohjanmaan liiton lakisääteiset toimielimet on määritelty perussopimuk-
sessa ja muilta osin toimielinten perustamisesta päättää maakuntavaltuusto 
tai -hallitus.  

 

 Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteet säilyvät ennallaan. Pe-
ruspääomaa ei esitetä korotettavaksi.  

 
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto on 28.8.2020 lähestynyt jäsenkuntia uudelleen. 
30.6.2020 lähetetyn perussopimuksen käsittelypyynnön jälkeen on ilmennyt, että ny-
kyisen perussopimuksen 11 § valtuuston päätösvaltaisuudesta ei vastaa kuntalain 
vaatimuksia. 11 § tulee uudessa perussopimuksessa tarkentaa muotoon "Maakunta-
valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä".  
 
Jäsenkuntien vastaukset perussopimuksen muuttamiseen tulee toimittaa Etelä-Poh-
janmaan liiton kirjaamoon viimeistään 30.9.2020.  
 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  28.9.2020                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

73 

Oheismateriaalina on esitys Etelä-Pohjanmaan liiton uudeksi perussopimukseksi 
sekä uuden esityksen ja nykyisen perussopimuksen rinnakkaistarkastelu.  
 
Vs. kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen tarkistamisen liitteenä olevan mukaiseksi. 
Lisäksi perussopimuksen 11 § tarkistetaan muotoon "Maakuntavaltuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä." 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 35 
28.9.2020 Liitteenä on esitys Etelä-Pohjanmaan liiton uudeksi perussopimukseksi sekä uuden 

esityksen ja nykyisen perussopimuksen rinnakkaistarkastelu.  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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36 § LAHDENKYLÄN KÄYTÖSTÄ POISTETTU KOULURAKENNUS / KOULUKIINTEIS-
TÖN MYYNTI 

Khall § 232   
9.12.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunnanhallitus 6.11.2018 (§ 187) on päättänyt, että Lahdenkylän koulukiinteistö pois-
tetaan käytöstä, koska tilaa ei voi enää käyttää eikä sen saneeraaminen ole taloudel-
lisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Samassa pykälässä päätettiin, että rakennuk-
sen jatko ja mahdollinen purkaminen suunnitellaan ja päätetään vuoden 2019 aikana. 
 
Kuntastrategian mukaan kunta voi luopua sille ei-strategisista omistuksista. Tarpeet-
tomista omistuksista luovutaan aktiivisesti. Kunta voi luopua vuokra-asunnoista ja 
muista kiinteistöistä, joilla sille ei ole käyttöä. Kunnalla ei ole käyttöä Lahdenkylän 
käytöstä poistetulle koulurakennukselle. 
 
Rakennuksesta on aiemmin ilmoittanut kiinnostuksensa kaksi tahoa. Molemmat tahot 
ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita käyttämään kiinteistöä elinkeinotoimintaan. 
Lahdenkylän käytöstä poistetun koulurakennuksen kirjanpitoarvo kunnan taseessa 
(30.9.2019) on 156.665,18 euroa. Jos rakennus päätetään purkaa, tulee kunnalle 
käytännössä rakennuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen lisäksi purkamiskustannuk-
set.  
 
Jos rakennus myydään, siitä saadaan myyntituloja ja samalla säästetään kiinteistön 
purkamiskustannuksissa ja vähennetään kunnan rakennuksiin kertynyttä korjausvel-
kaa. Alaskirjauksena tulee myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotus. 
 
Ehdotuksena on että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö asetetaan julki-
seen myyntiin alkuvuoden 2020 aikana. Rakennus myydään purkukuntoisena ja 
kauppa sisältää rakennukselle lohkotun tontin. 
 
Koulun pihassa oleva kaukalo hoidetaan edelleen samoin kaukalon valojen ja pihan 
valaistuksen toimimisesta huolehditaan toistaiseksi nykyisellään. Pihaan rakennetut 
lastenleikkipaikat ja ulkokuntoiluvälineet rajataan rakennukselle lohkottavasti tontista 
erilleen ja niiden käyttö mahdollistetaan nykyisellään myös jatkossa. 
 
Jos kiinteistö päätetään myydä, alkuvuodesta päätetään erikseen kohteen pohjahinta 
ja tarkempi kuvaus lohkottavasti tontista sekä muista käytännön asioista. Suunnitel-
mana on ensisijaisesti myydä kiinteistö huutokaupat.com-sivustolla. Kunnanhallitus 
päättää mahdollisten tarjousten perusteella kaupan jatkotoimenpiteistä. 
 
Asia on ollut esillä kunnanhallituksen kokouksessa 25.11.2019 muissa asioissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulukiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020.  
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulurakennus myydään purettavaksi. Koulurakennuksen tulee olla purettuna ja 
poiskuljetettuna 31.3.2020 mennessä. Kunnanhallituksen tulee velvoittaa teknisen 
toimen heti toimiin tarjouspyyntöjen lähettämiseksi. Paikalle tulee rakentaa moduuli-
koulu joka on käyttökunnossa syksyllä 2020, lukukauden alkaessa. Myös moduuli-
koulun osalta tulee teknisen toimen heti aloittaa valmistelevat toimet. 
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Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö lai-
tetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 103  
29.6.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari  
 

Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 § 232), että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiin-
teistö laitetaan julkiseen myyntiin. Myynti-ilmoitukseen tulee määrittää määräala, jolla 
koulurakennus aiotaan myydä. 
 
Lahdenkylän koulurakennus sijaitsee kahden eri kiinteistön alueella, jotka ovat Ala-
pää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34. Kiinteistön Alapää 52-407-3-14 kokonais-
pinta-ala on 0,173 ha. Kiinteistön Lisämaa 52-407-3-34 kokonaispinta-ala on 1,78 ha.  
 
Koulurakennuksessa on sähköliittymä, vesiliittymä, sekä kaukolämpöliittymä ja lisäksi 
kolme pihaliittymää Vasikka-ahontieltä. Lahdenkylän koulukiinteistöllä sijaitsee käy-
tössä oleva jääkiekkokaukalo, lasten ulkoleikkivälineitä, ulkokuntoilulaitteita sekä 
beachvolley –kenttä. Edellä luetellut välineet, laitteet ja toiminnot halutaan säilyttää 
kunnan omaisuutena ja jatkossakin kaikkien vapaassa käytössä niillä paikoillaan 
missä ne tällä hetkellä ovat.  

 
Yhteistöissä liikuntatoimen kanssa on määritetty koulurakennuksen kanssa myytävät 
maa-alueet, jotta koulurakennuksen tulevaisuuden käyttö ja kunnan omistamien väli-
neiden, laitteiden ja toimintojen käyttö olisi mahdollisimman sopuisaa.  
 
Kiinteistöistä Alapää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34 tulee myydä vain määrä-
alat Lahdenkylän koulurakennuksen kohdalta. Myytävät määräalat rajaantuvat siten, 
että kiinteistöstä Lisämaa 52-407-3-34 myytävän määräalan pinta-ala on noin 484 m² 
ja kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14 myytävän määräalan pinta-ala on noin 3.768 m². 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Määräalat lohkotaan omaksi kiin-
teistöksi. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. 
 
Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen. 
 
Karttaote myytävästä alueesta oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  
1. Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö rakennuksineen laitetaan julkiseen 

myyntiin Huutokaupat.com:in 1.7. – 12.8.2020. 
2. Myytävät määräalat ovat karttaotteen mukaiset ja pinta-alaltaan noin 484 m² kiin-

teistöstä Lisämaa 52-407-3-34 ja noin 3.768 m² kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14. 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Myyntihinta ei perustu lopulli-
seen pinta-alaan.  

3. Myynti sisältää sähköliittymän, vesiliittymän, kaukolämpöliittymän ja yhden piha-
liittymän oheismateriaalina olevan karttaotteen mukaisesti. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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4. Kiinteistö myydään purkukuntoisena, mutta myyjä ei velvoita rakennusta puretta-
vaksi. 

5. Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän koulu myydään 
purettavaksi. Purkamisen tulee tapahtua viivytyksettä jotta paikalle voidaan sijoittaa 
moduulikoulu nopealla aikataululla. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 
 Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi, kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 
7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 153 
21.9.2020 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  
 Lahdenkylän koulukiinteistön myynti-ilmoitus julkaistiin Huutokaupat.com palvelussa 

1.7.2020. Huutokauppa oli käynnissä 1.7. – 12.8.2020 välisen ajan.  
 
 Huutokauppailmoituksessa ilmoitettiin, että lopullisen myyntipäätöksen tekee kunnan-

valtuusto aikaisintaan syyskuun aikana. Myyntiehdoissa oli myös maininta: Myyjä pi-
dättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. 

 
 Huutokaupan päätyttyä korkein tarjous oli 4 800 €. Lahdenkylän koulukiinteistön ta-

searvo kirjanpidossa tällä hetkellä on noin 150 000 €.  
   

Lahdenkylän koulukiinteistön myynnistä huutokaupan korkeimmalla tarjouksella 4800 
€ on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksissa 17.8.2020 ja 7.9.2020. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven 
kunta ei myy Lahdenkylän koulurakennusta sekä rakennukselle kaavailtuja kiinteistö-
jen määräaloja huutokaupan korkeimmalla tarjouksella 4800 €. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 36 
28.9.2020  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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37 § EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN MUUTOS 

Khall § 25 
10.2.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Lappajärven ja Evijärven yhteinen voimassa oleva säännöstelylupa on myönnetty 
vuonna 1991 ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 1995 korkeimman hallinto-oikeuden 
käsittelyn jälkeen. Nykyisen säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyö-
hyke, jolla järven pinta on pyrittävä pitämään. Kesäaikana tavoitevyöhyke on N60-jär-
jestelmässä korkeusvälillä +61,60…+61,75 m. Luvan mukainen alaraja on N60 +61,40 
m ja yläraja N60 +62,15 m. Keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun puolivälistä al-
kaen maaliskuun loppuun mennessä välille +61,45…+61,55 m. Oheismateriaalina ole-
vassa kuvassa 1. on esitetty Evijärven nykyisen luvan mukainen säännöstelykaavio. 
 
Evijärven vedenkorkeutta on pidetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien paljolti noin 5-10 
cm säännöstelyluvassa määrätyn tavoitevyöhykkeen yläpuolella Evijärven kuntalaisten 
toivomuksesta. Luvan mukaisia varsinaista ylärajaa ei kuitenkaan ole ylitetty. Keväällä 
2018 palattiin lupapäätöksen mukaiselle tavoitevyöhykkeelle, jota useat kuntalaiset, 
mökkiläiset ja järven käyttäjät pitävät liian matalana. 
 
ELY-keskus, Evijärven kunta ja alueen osakaskunnat (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kir-
konkylä ja Jokelankylä) ovat keväästä 2018 lähtien selvittäneet mahdollisuutta hakea 
säännöstelylupaan sellaista muutosta, jolla tavoitevyöhyke ja muut säännöstelyrajat 
nostettaisiin vastaamaan pitkään vallinnutta säännöstelykäytäntöä. ELY-keskus toimisi 
luvanhakijana, koska nykyinen säännöstelylupa on ELY-keskuksella. Jos lupamuu-
tosta haetaan, niin asian ratkaisee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kuultuaan 
ensin kaikkia asianosaisia.  
 
Evijärven kunta, alueen viisi osakaskuntaa (Lahdenkylä, Ina, Särkikylä, Kirkonkylä ja 
Jokelankylä) sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus neuvottelivat kesäkuussa 2018 Evi-
järven säännöstelystä ja perustivat säännöstelyn suunnittelutyöryhmän. Neuvottelujen 
perusteella päädyttiin selvittämään tavoitevyöhykkeen mahdollista nostoa. Evijärven 
kunnostusta edistävä KOHO-hanke laati säännöstelyä koskevan kyselyn, joka lähetet-
tiin järven vedenpinnan noston vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille hei-
näkuussa 2018. Kyselyn tulosten perusteella 85 % vastanneista kannatti Evijärven ve-
denpinnan nostoa. Elokuussa 2018 Evijärvellä järjestettiin myös yleisötilaisuus, jossa 
säännöstelyn mahdollista muutosta esiteltiin paikallisille.  
 
Suunnittelutyöryhmä päätyi kyselyn vastausten ja yleisötilaisuuden palauteen perus-
teella selvittämään muutosta, jolla Evijärven säännöstelyn tavoitevyöhykkeen ala- ja 
ylärajaa korotettaisiin 10 cm nykyisistä rajoista. Myös säännöstelyn ala- ja ylärajaa 
nostettaisiin 10 cm. Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 
tasokorotusta lukuun ottamatta, muutos ei vaikuttaisi Evijärven ylä- tai tai alapuolisille 
vesistöalueille.  
 
Jos järven keskivedenkorkeuteen haetaan lupamuutosta, tulee aluehallintovirastolle 
esittää mitä hyötyjä ja haittoja lupamuutoksesta aiheutuisi. Evijärven vedenpinnan 
nosto parantaisi järven käyttömahdollisuuksia ja edistäisi rantojen virkistysmahdolli-
suuksia. Myös järven talven aikaisen happitilanteen ja mm. kalojen elinolosuhteiden 
oletetaan parantuvan järven vesitilavuuden lisääntyessä. Virkistyskäyttöhyödyt ja luon-
nontaloudelliset hyödyt vaikuttavat merkittävästi kuntalaisiin, mökkiläisiin ja kaikkiin jär-
ven käyttäjiin. Näitä hyötyjä on vaikeaa arvioida rahassa. 
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Toisaalta järven säännöstelyn tavoitetason ja keskivedenkorkeuden nostaminen ai-
heuttaisi kapean rantakaistaleen jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla 
peltojen vettymistä. Maatalouden harjoittajilta on tullut vastustusta säännöstelyn muut-
tamiseen. Vedenpinnan nostosta aiheutuvat vahingot on arvioinut ELYn kustannuk-
sella Maveplan Oy. Metsille ei katsottu koituvan korvattavaa haittaa ja tonttialueilla hyö-
dyn katsottiin olevan vettymishaittaa suurempi.  Peltomaan osalta Maveplan Oy mää-
ritteli veden alle jäävän rantakaistaleen ja vettyvien alueiden pinta-alat. Järven ran-
nasta pysyvästi veden alle arvioitiin jäävän noin metrin levyinen kaistale. Peltojen 
osalta määriteltiin vettymisvyöhykkeen ulottuvan 1,2 m tulevan tavoitevyöhykkeen ylä-
rajan yläpuolelle eli laskennallinen vettymisen yläraja oli N60 +63,05 m. Alavien peltojen 
kuivatussyvyyden arvioitiin pienevän 10 sentillä.  
 
Maveplan Oy:n tekemässä vahinkoarviossa vettymisvahinkojen korvaus oli 800 €/ha, 
joka on 10 % arvioidusta täyden kuivatussyvyyden omaavan pellon arvosta (8000 
€/ha). Pysyvästi veden alle jäävä rantakaistale luokiteltiin joutomaaksi, jonka arvoksi 
on arvioitu 100 €/ha. Pysyvästi veden alle jäävät alueet esitettiin vesilain säädösten 
mukaisesti korvattavaksi 1,5-kertaisena. Laskettujen korvausten yhteismäärä oli vahin-
koarviossa noin 250 000 €.  
 
Mahdollista lupahakemusta varten pyydettiin rantakiinteistöjen omistajilta ja vettymis-
vaikutusalueen kiinteistönomistajilta suostumusta säännöstelyluvan muuttamiseen. 
Vettyvien peltoalueiden ja veden alle jäävien peltoalueiden omistajien suostumuslo-
makkeen yhteydessä lähetettiin laskelmat kyseisen peltoalueen vettymiskorvauksista. 
Veden alle jäävät alueet olisivat suurelta osin osakaskuntien omistuksessa. Kaikki Evi-
järven rantojen osakaskunnan ovat tehneet päätöksen suostua vedenpinnan nostoon 
ilman korvauksia. Osakaskunnat ovat nähneet, että hankkeesta syntyvä hyöty on hait-
toja suurempi. Myös osa yksityisistä henkilöistä on ilmoittanut luopuvansa mahdolli-
sesta korvauksista. Runsaasta tuhannesta suostumuslomakkeesta 52 % on palautettu 
ja maanomistajat ilmoittivat suostuvansa hankkeeseen. Kiinteistöistä, joilla on vettyviä 
peltoalueita, 48 % on ilmoittanut suostuvansa veden pinnan nostoon ja pinta-alasta 
mitattuna suostuvien osuus on 44 %.  
 
Evijärven eteläpuoleisten alueiden viljelijöille on järjestetty kaksi keskustelutilaisuutta 
vedenpinnan tavoitevyöhykkeen mahdollisesta nostosta ja mahdollisuudesta tehdä 
alueelle peltojen kuivatuspumppaamoja. Paikalla olleet viljelijät pitivät nykyisen luvan 
mukaista säännöstelyä tyydyttävänä eivätkä kannattaneet säännöstelyluvan muutosta. 
Viljelijöiden toiveesta Evijärven eteläpuolisten peltoalueiden kuivatuksen parantami-
sesta pumppaamojen avulla teetettiin ELYn kustannuksella Maveplan Oy:llä yleissuun-
nitelma korkeuskäyrän N60 +63,00 m alapuolella sijaitseville peltoalueille. Tehtyjen ar-
vioiden mukaan Kirsinpäkin pumppaamon valuma-alue olisi 115 ha, pumppaamo to-
teutettaisiin kahdella 7 kW pumpulla ja kustannusarvio toimenpiteille on 256 000 € (alv 
0 %). Varispuron/Väämosanojan pumppaamoiden valuma-alue olisi 74 ha ja kustan-
nusarvio 128 000 € (alv 0 %). Isonnevanojan pumppaamon valuma-alue olisi suuruu-
deltaan 17 ha ja kustannusarvio 55 500 € (alv 0 %). Vastaavasti vettymiskorvaukset 
kyseisille alueille olisivat: Kirsinpäkin alue: 52 800 €, Varispuron/Väämosanojan alue: 
23 200 € ja Isonnevanoja: 9 600 €.  
 
Koska pumppaamojen rakentamiskustannukset Evijärven eteläpuolisille peltoalueille 
olisivat noin viisinkertaiset verrattuna kyseisille alueille laskettuihin vettymiskorvauk-
siin, pumppaamojen rakentaminen ei tässä hankkeessa ole taloudellisesti perusteltua. 
Muilla pienemmillä peltoalueilla Evijärven ranta-alueilla pumppaamot olisivat suh-
teessa tätäkin kalliimpia. Halutessaan viljelijät voivat toteuttaa pumppaamoja omana 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  28.9.2020                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

79 

hankkeenaan, sillä suunnitellut pumppaamot parantaisivat kyseisten peltojen viljelyolo-
suhteita selvästi nykyistä paremmiksi. ELY-keskukselta voi mahdollisesti saada tukea 
tällaiseen hankkeeseen.  
 
Nyt esillä olevan Evijärven säännöstelyluvan muutoksen jälkeen Evijärven vedenpinta 
olisi melko lähellä sitä mitä se on 2000-luvulla pääosin ollut. Tavoitevyöhykkeen sekä 
säännöstelyn ylä- ja alarajan taso lupamääräyksissä nousisivat 10 cm. Ennen uuden 
säännöstelyn aloittamista alavien peltoalueiden ja veden alle jäävien alueiden kiinteis-
tönomistajille maksettaisiin niille lasketut kertakorvaukset lukuun ottamatta niitä alu-
eita, joiden omistajat ovat luopuneet korvauksista. Evijärven kunta ja Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus ovat alustavasti sopineet, että ne yhdessä osallistuisivat säännös-
telyn muutoksesta aiheutuviin kustannuksiin. Lopullinen kustannusjako tarkentuu myö-
hemmin, jos hanke etenee. 
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on pyytänyt Evijärven kunnan kantaa Evijärven sään-
nöstelyluvan muutoksen hakemisesta aluehallintovirastolta. Säännöstelyn muutosten 
tarkoituksena on muuttaa säännöstelylupa vastaamaan paremmin pitkään jatkunutta 
säännöstelykäytäntöä. Evijärven säännöstelyn ylä- ja alarajoja sekä veden tavoite-
vyöhykettä nostettaisiin 10 cm. Ely-keskus toivoo kunnan vastausta helmikuun 2020 
loppuun mennessä.   
 
Evijärven kunta on viime vuosina panostanut merkittävästi Evijärven kunnostukseen. 
Kuntastrategian mukaisesti asumisen ja hyvinvoinnin yhtenä päätavoitteena on, että 
kunnan viihtyisyyttä lisätään vesistöjen kunnostuksella. Näin luodaan edellytyksiä Evi-
järven nykyistä monipuolisemmalle käytölle ja hyödyntämiselle kunnan vahvuusteki-
jänä. Säännöstelyluvan muutos tukee vahvasti tätä tavoitetta. Kuntastrategian toimen-
pideohjelmassa on järven pitkäjänteisellä kehittämisellä ja kunnostuksella lisätty viih-
tyisyyttä, parannettu Evijärven kuntoa ja lisätty järven hyödyntämismahdollisuuksia 
KOHO-hankkeella. Maatalous on merkittävä elinkeino Evijärvellä ja elinkeinojen edis-
täminen sekä elinkeinotoiminnan edellytysten luominen on kunnassa tärkeää myös 
kuntastrategian perusteella. 
 
Säännöstelyluvan muutoksesta käydyissä keskusteluissa ja neuvotteluissa on haettu 
mahdollisimman hyvää kompromissia, joka tukee sekä Evijärven viihtyisyyttä ja moni-
puolista hyödyntämistä sekä ranta-asumista ja mahdollistaa maatalouden elinkeinojen 
harjoittamisen mahdollisimman hyvin. Maatalouteen ja erityisesti maanviljelyyn veden-
pinnan nostosta aiheutuu vettymishaittoja, joiden vuoksi perusteita 10 cm suurempaan 
vedenpinnan korotukseen ei ole nähty olevan. 10 cm korotus säännöstelylupaan on 
kunnan kokonaisedun mukainen hyvä kompromissi. Käytännössä tämä muutos vaki-
naistaa jo aiempina vuosina ylläpidetyn vedenpinnan tason luvan mukaiseksi. 
Kunnan kanta Evijärven säännöstelyn muutokseen liittyen on katsottu niin merkittä-
väksi asiaksi, että valtuusto ottaa kantaa säännöstelyluvan muuttamiseen. 
 
ELYstä on tulossa kuntaan kannanottopyyntö lähiaikoina myös Kerttuanjärven sään-
nöstelyn mahdolliseen muutokseen liittyen. Kerttuanjärven säännöstelyluvan muutta-
misesta on käyty vastaavaa keskustelua kuin Evijärven säännöstelyluvasta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päät-
tää Evijärven kunnan kannasta Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen 
aluehallintovirastolta. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 
550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 6 
17.2.2020 Oheismateriaalina valtuustolle nykyinen ja mahdollinen uusi säännöstelykaavio. 
 
 Pertti Vesala ehdotti Keskustan valtuustoryhmän kantana, että valtuusto päättää Evi-

järven kunnan kannaksi, ettei muutosta säännöstelyyn haeta. Jari Anttikoski kannatti 
Vesalan ehdotusta. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuusto päättää Evijärven kunnan kannaksi sään-

nöstelyluvan muutokseksi, että Evijärven ehdotonta ylä- ja alarajaa sekä tavoite-
vyöhykkeen ylä- ja alarajaa nostetaan kymmenellä sentillä. Lasse Vertanen ja Jarkko 
Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua eh-
dotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Pertti Vesa-
lan tekemää Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kan-
nattavat Markus Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti 
Holm, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Erkki Latukka, Pasi Mäntylä, 
Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 5 EI-ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas, Lasse Vertanen ja Anssi 
Saari).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Pertti Vesalan / Keskustan valtuustoryhmän ehdo-
tus on tullut valtuuston päätökseksi äänin 12 - 5. 

 
Khall § 121 
17.8.2020 Valmistelija: Hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kuntaan on 10.8.2020 saapunut Kuntalain 94 pykälän mukainen pyyntö ylimääräisen 
kunnanvaltuuston kokouksen järjestämiseksi koskien Evijärven kunnan kantaa Evijär-
ven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen Aluehallintovirastolta. 
 
Kuntalain 94 pykälän 2. momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle vähintään 
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällai-
nen asia on valmisteltava kiireellisesti. 
 
Kunnanhallituksen on, kuntalain 93 pykälän mukaan, valmisteltava valtuustossa käsi-
teltävät asiat. 
 
Järven säännöstelyrajojen nostamiseksi on jätetty myös valtuustoaloite 15.6.2020 
kunnanvaltuustossa. Valtuustoaloitteessa esitetään järven säännöstelyrajojen nosta-
mista kymmenellä sentillä vastaamaan käytännössä pitkään vallinnutta vedenpinnan 
tasoa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven säännöstelyn 
suunnittelutyöryhmä kutsutaan kiireellisesti koolle valmistelemaan asiaa. 
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Markus Kattilakoski ilmoitti olevansa esteellinen, osallisuusjäävi. Samalla todettiin, 
että läsnäolijoissa on myös muita esteellisiä ja näin ollen kunnanhallitus ei ole asi-
assa päätösvaltainen.  

Päätös: Asia jätettiin pöydälle, koska kunnanhallitus ei ollut asiassa päätösvaltainen. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 140 
7.9.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala  
 
 Kuntaliitosta saadun selvityksen mukaan viranhaltijoiden valmistelutyön sekä luotta-

muselinten käsittelyn osalta esteellisyys syntyy, jos asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistä hyötyä tai vahinkoa viranhaltijalle, luottamushenkilölle taikka hänen lä-
heiselleen (Hallintolaki 28 § 1 mom 3 kohta). Kuntaliitosta saadun selvityksen mu-
kaan nyt esteellisyyttä ei ole, koska kyse on kunnan kannasta, johon Aluehallintovi-
rasto ei kuitenkaan ole sidottu. Kunnan asiassa tekemä päätös ei suoraan johda ke-
nenkään hyötyyn tai vahinkoon. Kunta ei itse päätä korvauksista ja Aluehallintovirasto 
tekee lopulliset päätökset. 

 
 Evijärven säännöstelyn suunnittelutyöryhmä kokoontui 3.9.2020. Kokouksessa sovit-

tiin, että Ely-keskus laatii mahdolliseen Evijärven säännöstelyn muuttamiseen liittyen 
tiivistelmän miten säännöstelyä tultaisiin käytännössä toteuttamaan jatkossa. Ko. tii-
vistelmä toimitetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle sen valmistuttua. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päät-
tää Evijärven kunnan kannasta Evijärven säännöstelyluvan muutoksen hakemiseen 
aluehallintovirastolta. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että valtuuston kokous, jossa asia 
käsitellään striimataan. Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kanna-
tettu, joten se raukeaa.  

 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Kirjallisesti liitteenä. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi tai kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 
550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 37 
28.9.2020 Oheismateriaalina tiivistelmä säännöstelyn käytännön toteuttamisesta ja säännöstely-

kaavio sekä Kattilakosken eriävä mielipide kunnanhallituksessa. 
 
 Pertti Vesala ehdotti, että valtuusto hyväksyy Evijärven säännöstelyluvan muutoksen 

hakemisen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 7.9.2020 esittämän muutosehdotuksen 
mukaisesti. 

 
 Markus Kattilakoski ehdotti kokoomuksen valtuustoryhmän ehdotuksena, että kun-

nanvaltuusto päättää aluehallintovirastolle ehdotettavaksi, että kunnan kanta sään-
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nöstelyluvan muutokseksi on, että Evijärven ehdotonta ylä- ja alarajaa sekä tavoite-
vyöhykkeen ylä- ja alarajaa nostetaan 10 senttimetrillä. Ehdotus perustuu Evijärven 
säännöstelytyöryhmän hyväksymään säännöstelyn muutossuunnitelmaan sekä vii-
den osakaskunnan yksimieliseen kantaan. Korvaukset maksetaan Ely-keskuksen las-
kelman mukaisina. 

 
 Lasse Vertanen kannatti Kattilakosken ehdotusta. 
 
 Ulla Lassila ja Rita Haapasaari kannattivat Vesalan ehdotusta. 
 
 Pertti Vesala ehdotti valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelutaukoa.  

Puheenjohtaja totesi, että pidetään 10 minuutin neuvottelutauko 20.45 – 20.55. 
 
 Kokous jatkui klo 20.50.  Puheenjohtaja totesi, että pidetään 10 minuutin ryhmäko-

koustauko. 
 
 Kokous jatkui klo 21.09 
 
 Pertti Vesala ehdotti valtuustoryhmien yhteisenä ehdotuksena, että valtuusto hyväk-

syy Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen 7.9.2020 tekemän tarkennetun säännöstelyn 
muutosesityksen lisättynä osakaskuntien 20.9.2020 tekemällä muistiolla, joka luettiin 
kaikille valtuutetuille.  

  
Markus Kattilakoski ja Lasse Vertanen kannattivat ehdotusta 
 
Keskustelun kuluessa Pertti Vesala muutti ehdotustaan siten, että valtuustoryhmien 
yhteisen ehdotuksen mukaista osakaskuntien 20.9.2020 tekemää muistiota ei lisätä 
ehdotukseen.  
 
Puheenjohtaja kysyi voivatko kaikki valtuutetut hyväksyä Vesalan muutetun ehdotuk-
sen. Kaikki olivat muutetun ehdotuksen kannalla. 

 
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Evijärven säännöstelyluvan muutok-
sen hakemisen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen 7.9.2020 esittämän muutosehdo-
tuksen mukaisesti.  
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38 § KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Khall § 154 
21.9.2020 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kunnanhallitus julisti kunnanjohtajan viran haettavaksi 3.9.2020 mennessä. Määräai-
kana saapui 11 hakemusta ja yksi suostumus. Virkaa hakivat Ahola Tuija, Annala An-
nukka, Hernesniemi Heta-Mari, Hirsimäki Erkki, Huhtala Mikko, Kataja Miika, Kirsilä 
Ari, Laaksonen Raimo, Nokua-Keisanen Eveliina, Rantalahti Mikko, Välikangas Eeva 
ja Autio Miikka (suostumus).  

 
Kunnanjohtajan kelpoisuusehdoksi valtuusto on asettanut soveltuvan korkeakoulutut-
kinnon tai hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon. Lisäksi kunnanhallitus hakuil-
moituksessa toivoi hakijalta käytännön kokemusta kunnallis- tai julkishallinnosta sekä 
kuntataloudesta, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, strategista kehittämisotetta, talous-
osaamista ja elinkeinoelämän tuntemusta. 
 
Kunnanhallitus päätti 7.9.2020 § 139 yksimielisesti kutsua haastatteluun Annukka An-
nalan, Miikka Aution, Heta-Mari Hernesniemen, Erkki Hirsimäen, Mikko Huhtalan, 
Miika Katajan, Eveliina Nokua-Keisasen ja Mikko Rantalahden. 
 
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset 
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille. 
 
Toimielin noudattaa viranhaltijaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia sään-
nöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaaditta-
essa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorit-
taa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  
 
Kuntalain 41 §:n 2. momentin mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saa-
nut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 
välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.  
 
Jos halutaan valita toinen henkilö varalle, varalle valittavasta on suoritettava eri vaali. 
Jos varalle valittavan valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman var-
sinaista vaalitoimitusta 
 
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja ehdottaa kunnanhalli-
tukselle, että kunnanjohtaja valitaan kahdesta koulutuksen, työkokemuksen ja haas-
tattelun perusteella sopivimmaksi arvioidusta hakijasta, joita ovat Annukka Annala ja 
Mikko Huhtala. 
 
Vs. kunnanjohtaja on esteellinen tässä asiassa. Hallintosäännön 106 §:n mukaan toi-
mielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta.  
 
Yhdistelmä hakijoista liitteenä. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 
 
1. käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, 
2. ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanjohtajan.  
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Vaali on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 § 3 momentin mukaisesti ehdolli-
nen ja virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista. 
 
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
 
Mikko Huhtala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi.   
 
Marita Huhmarsalo ehdotti, että haastattelutyöryhmän nimeämät kaksi henkilöä lähe-
tetään soveltuvuustesteihin. Anne Kniivilä kannatti ehdotusta. 
 
Alina Lehto ehdotti, että soveltuvuustestejä ei järjestetä. Aapo Kirsilä kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on annettu kannatettu ehdotus henkilöiden lähettämisestä 
soveltuvuustesteihin ja kannatettu ehdotus, että soveltuvuustestejä ei järjestetä ja 
joudutaan äänestämään. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Marita Huh-
marsalon ehdotusta soveltuvuustesteihin lähettämisestä, äänestävät jaa, ja ne, jotka 
kannattavat Alina Lehdon ehdotusta, että soveltuvuustestejä ei järjestetä, äänestävät 
ei. 
 
Äänestysehdotus hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin kaksi jaa ääntä (Huhmarsalo ja Kniivilä) ja neljä ei (Kirsilä, 
Lehto, Ritala ja Kultalahti). Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-2 soveltuvuustestejä ei 
järjestetä. 
 
Todettiin, että haastattelutyöryhmän ehdottamat henkilöt kutsutaan valtuuston ko-
kousta ennen klo 18-19 valtuuston kuultaviksi.  
 
Aapo Kirsilä ehdotti, että haastattelutyöryhmän ehdottamille henkilöille annetaan en-
nakkotehtäväksi tehdä enintään 10 minuutin esitys ennen valtuuston kokousta 
28.9.2020 aiheesta Miten kehittäisit kunnan toimintaympäristöä yrityksille houkuttele-
vaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Mikko Saarijärvi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.12. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti: 
 
1. yksimielisesti käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta, 
2. että soveltuvuustestejä ei järjestetä, 
3. antaa haastattelutyöryhmän ehdottamille henkilöille ennakkotehtäväksi tehdä 

enintään 10 minuutin esitys ennen valtuuston kokousta 28.9.2020 aiheesta Miten 
kehittäisit kunnan toimintaympäristöä yrityksille houkuttelevaksi, 

4. ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanjohtajan.  
 
 
Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen kohdan 2 osalta. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 044 7699 210, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Valt § 38 
28.9.2020 Liitteenä yhdistelmä hakijoista. Oheismateriaalina Huhmarsalon eriävä mielipide kun-

nanhallituksessa. 
 

Mikko Huhtala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi ja Heta-
Mari Hernesniemi poistui paikaltaan esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn 
ajaksi klo 21.27 - 21.29 
 
Marita Huhmarsalo oli varavaltuutettuna paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo 
21.27- 21.29  

 
Pertti Vesala ehdotti, että kunnanjohtajan virkaan valitaan toistaiseksi Mikko Huhtala. 
Markus Kattilakoski ja Lasse Vertanen kannattivat. 
 
Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan toistaiseksi HM Mikko 
Huhtalan. 
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39 § MUUT ASIAT 

Valt § 39 
1.9.2020  

1. Valtuuston seuraava kokous pidetään 9.11.2020. 
2. Mikko Huhtala kiitti luottamuksesta kunnanjohtajan viran täyttämisessä. 
3. Kokouksen aikana § 27 jälkeen jälkeen Marita Huhmarsalo ja Antti Ahopelto jätti-

vät kuntalaisaloitteen koskien Evijärven pinnan saattamista sille tasolle, jolla se 
on ollut lähes koko 2000-luvun kevättalveen 2018 saakka. Alotteen on allekirjoit-
tanut 1216 henkilöä.  
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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: 25, 32 – 34, 39 

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: 26 – 31, 35 - 38 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät     Valitusaika  30 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 ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta 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 asiakir-
jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

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 muutok-
senhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeu-
dessa 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 vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtai-
nen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


