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43 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 43 
30.3.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
44 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 44 
30.3.2020 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. 

 

45 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 45 
30.3.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kultalahti ja Alina Niemi. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Alina Niemi. 
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46 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2019 TALOUSARVIOON 

Khall § 46 
30.3.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Vuoden 2019 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys toimitetaan 
hallitukselle oheismateriaalina.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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47 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 47 
30.3.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on 
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl-
keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole-
vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen 
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätök-
sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.  
 
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakon-
sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilin-
päätös tulee laatia samalta päivältä kun kunnan tilinpäätös. 
 
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-
nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä 
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskel-
massa.  
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkas-
tajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, 
kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto siitä, 
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastus-
lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen ti-
linpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi 
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on 
kunnanhallituksen tehtävä. 
 
Kuntastrategiassa talouden päämääräksi on asetettu vakaa ja tasapainoinen kuntata-
lous. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen on kirjattu yhdeksi kun-
tastrategian päätavoitteeksi. Kunta teki neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä vuosina 2014-
2017 mutta vuodet 2018 ja 2019 ovat olleet alijäämäisiä. Vuonna 2020 kuntaan val-
mistellaan talouden tasapainottamissuunnitelma.  

 
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuosikate oli +430.390 €. Poistojen 
(599.700 €) jälkeen tilikauden tulos oli alijäämäinen 169.310 €. Menoista toimintakulut 
ovat kokonaisuutena 18 464 284 €. Menoja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 20 
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508 880. Tuloja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 20 509 270 €. Vuosi 2019 valmis-
teltiin hallitusti hieman alijäämäiseksi. 
 
Vuosi oli taloudellisesti haasteellinen ja vuosi toteutui talousarviota huonommin. Tili-
kauden tulokseksi muodostui -889.714,21 € ja vuosikatteeksi – 270.816,89 €. Talou-
den toteuma oli noin 700 t€ talousarvioon kirjattua huonompi. Vuosina 2014–2017 
kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuosi 2019 oli toinen alijäämäinen tilikausi pe-
räkkäin. Suurin selittävä tekijä talousarviota suuremmalle alijäämälle on SOTE-kulu-
jen merkittävä kasvu vuonna 2019.  
 
Toiminnan osalta tilivuosi 2019 toteutui pitkälti talousarvion mukaisesti. Kunta jatkoi 
viime vuosien tapaan kuntastrategiaan perustuvaa aktiivista toimintaa ja kehittämistä. 
Kuntastrategiaa on toteutettu toimenpideohjelmalla, asioiden valmistelussa ja päätök-
senteossa. 
 
Tuloja kertyi yhteensä 20 543 612 euroa, joka ylitti budjetoidun reilulla 30 t€. Menoja 
kertyi yhteensä 21 029 031, joka ylitti talousarvion reilulla 0,5 M€. Kokonaisuutena 
tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut menot ylittyivät tuloja enemmän.  
 
Tulopuolella valtionosuuksia kertyi 8,859 M€ ja verotuloja 8,046 M€. Talousarvioon 
kirjatut valtionosuudet ylittyivät 215 t€ mutta verotulot alittuivat 300 t€. Verotulojen ali-
tus selittyy pitkälti valtakunnallisella verokortti- ja tulorekisteriuudistuksilla. Toiminta-
tuottoja kertyi 1,744 M€ ja ne ylittyivät reilulla 100 t€ budjetoidusta. Kunnan sijoitukset 
kehittyivät erittäin suotuisasti vuonna 2019. Vuonna kirittiin kiinni sijoitusten arvon-
alenema ja noustiin reilusti hankintahinnan yläpuolelle. Sijoitustuottoja kunnan tilin-
päätöksen kirjattiin reilut 630 t€. Tämä on reilut 400 t€ talousarvioon kirjattua 
(274.550 €) suurempi. Lisäksi sijoituksiin jätettiin noin 300 000 euron puskuri eli ar-
vonnousu jota ei kotiutettu vuonna 2019.   
 
Menopuolella toimintamenoissa palveluiden ostot ylittivät talousarvioon kirjatun mää-
rärahan. SOTE-palveluiden kustannuksissa oli iso kasvu vuonna 2019 ja SOTE-kus-
tannukset ylittyivät kokonaisuutena reilun miljoonan talousarviosta. Suurin selittäjä 
tilinpäätöksen alijäämään on SOTE-menojen merkittävä kasvu vuonna 2019. Toimin-
tamenoissa suuri ylitys tuli SOTE-kustannuksissa. Kaksineuvoisen palveluista ikäih-
misten palveluiden kustannukset ylittivät budjetoidun 594 t€ ja perusterveydenhuolto 
ylittyi 158 t€. Sosiaalipalvelut (-87 t€) ja erityispalvelut (-5 t€) puolestaan alittuivat. 
Kaksineuvoisen kautta kulkeva erikoissairaanhoidon laskutus ylitti budjetoidun 382 t€. 
SOTE-kulut kokonaisuutena kasvoivat 8,64 % tilinpäätökseen 2018 verrattuna ja 
10,59 % talousarvioon 2019 verrattuna. Talousarvio oli lähtötilanteessa noin 170 t€ 
alijäämäinen ja se myös osaltaan selittää alijäämäistä tulosta. 
 
Vuosia 2018 ja 2019 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaisme-
not ja -tulot kasvoivat. Kokonaismenot kasvoivat 19,704 miljoonasta eurosta 21,029 
miljoonaan euroon eli reilut 1,325 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat 1,591 miljoonaa 
euroa 18,952 miljoonasta eurosta 20,544 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 kunnan 
kokonaistulot ja -menot olivat hieman vuotta 2018 paremmin tasapainossa ja vuoden 
2019 tilinpäätös on vajaat 100 000 euroa vuoden 2018 tilinpäätöstä parempi (-
970 324 €).  
 
Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, joka toimii talouden perustana ja pusku-
rina. Vuoden 2019 alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää. Yli-
jäämää jää jäljelle 3.286.547,43 euroa. Ylijäämää on 1.355,28 euroa/asukas. 
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Kuntakonsernin tilinpäätös 2019 on alijäämäinen 1 029 193,66 euroa. Kuntakonser-
nin taseeseen jää kertynyttä ylijäämää 1.214.034,87 euroa. Ylijäämää on 500,63 eu-
roa/asukas. Konsernilukujen tarkastelu on merkittävää, sillä kriisikuntakriteerien mu-
kaiset tarkastelut tehdään konserniluvuilla. 
 
Talousarvioon 2019 päätetyistä investoinneista 2 017 000 € toteutui 1.383.997 euroa 
ja nettona 1 221 652 euroa. Toteuma investointimenoista on kokonaisuudessaan 
57,0 % ja nettona 50,9 %. Nettototeumassa investointimenoista on vähennetty tulot. 
Isoimmat investoinnit kohdistuivat liikuntapaikkarakentamiseen (koulukeskuksen te-
kojäärata, yleisurheilukentän katsomo ja aita sekä ulkokuntoiluvälineet Inaan, Särki-
kylään ja Kivijärvenkylään), esikoulutilan laajennukseen, hyötykäyttöaseman rakenta-
miseen, järvenkunnostukseen sekä vesijohtoverkoston saneeraukseen. Isoista inves-
toinneista päiväkotirakentaminen ja Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraus siirtyi-
vät vuodelle 2020. 
 
Vuosina 2018 ja 2019 Evijärven kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset. Vuoden 2020 
osalta koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntatalouteen. Koro-
navirustilanne sekä sen seurannaisvaikutukset heikentävät kuntien taloudellista tilaa 
ja entisestään vaikeuttaa kuntien talouden tasapainon saavuttamista. Kuntien tulot 
tulevat pienenemään ja menot kasvamaan. Tämä tulee näkymään myös Evijärven 
kunnan taloudessa.   

 
Kunnan talous näyttää vuosina 2018-2020 alijäämäiseltä. Tasapainoisessa kuntata-
loudessa menojen ja tulojen on oltava pitkässä juoksussa tasapainossa. Seurannan 
ja arvioinnin perusteella tulee tehdä tarvittaessa korjaavia toimia, jos taloustilanne ei 
kehity suotuisaan suuntaan. Vuonna 2020 tulee tehdä talouden tasapainottamistoi-
mia, että kunnan talous on tulevaisuudessa paremmin tasapainossa. 
 
Vuoden 2019 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
 
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 889.714,21 € 
jätetään taseen yli-/alijäämätilille. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön tekemään tilin-
päätökseen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä pa-
rantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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48 § EVIJÄRVEN KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2020 

Khall § 20 
10.2.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017. Kehittämisraha oli jaossa ensimmäistä kertaa viime vuonna. Käytäntöä 
kokeillaan vuosina 2018–2020 ja se voidaan vakinaistaa, jos se todetaan hyväksi ja 
toimivaksi. 

 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. Asu-
misen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha liittyy 
vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien akti-
vointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toi-
mintaa. Kylien kehittämisraha lisää kyseisten vahvasti mahdollisuuksia myös kylien 
elinvoiman sekä hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.  

 
Vuosina 2018 ja 2019 toteutetussa kuntastrategian toimenpideohjelmassa (TPO) oli 
tavoitteena 20. ”Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset: tavoitteena saada uusia kuntalai-
sia sekä lisätä kaikkien kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”. Kyseisen tavoitteen alla 
on mm. toimenpide: Kylien kehittämisrahalla aktivoidaan koko kuntaa, kyliä ja toimi-
joita. 

 
Kehittämisrahalla voidaan käytännössä lisätä kunnan sekä kylien elinvoimaa ja veto-
voimaisuutta, edistää harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa 
Evijärvellä, edistää elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeino-
jen harjoittamiseen sekä tukea kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Kehittämisraha on ollut haussa vuosina 2018 ja 2019. Kehittämisrahan on todettu toi-
mivan kuntaa ja kyliä aktivoivana käytäntönä. Kylien kehittämisraha on haettu aktiivi-
sesti. Sitä ovat hakeneet kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Kylien kehittämis-
raha on nähty kaikilla tahoilla hyväksi asiaksi. Kylien kehittämisraha toimii osaltaan 
osallistavana budjetointina, kun kylät ja muut toimijat voivat hakea kunnan varaamista 
kehittämisrahoista varoja oman toimintansa ja samalla koko kunnan kehittämiseen.  
 
Vuoden 2020 hakua ja hakukriteereitä on valmisteltu johtoryhmässä sekä puheenjoh-
tajiston palaverissa. Kehittämisrahan jakoperusteita on hienosäädetty ja tarkennettu 
aiempien kokemusten perusteella. 
 
Vuodelle 2020 on suunnitteilla aiempien vuosien tapaan kaksi hakua. Vuoden 2020 
haut ovat keväällä 17.2.–16.3.2020 ja syksyllä 7.8–31.8.2020. Kevään ja syksyn 
haussa on käytössä samat jakoperusteet. Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään 
kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.  
 
Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2020 talousarvioon 30.000 euroa. Kylien 
kehittämisrahan alkuperäisissä suunnitelmissa oli varata kehittämisrahaa talousarvi-
oon vuosille 2018–2020. Kylien kehittämisraha voidaan vakinaistaa, jos se todetaan 
hyväksi ja toimivaksi käytännöksi. Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa 
kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
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Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Hakemuk-

sessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteu-

tustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kyliä 

ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittä-

miseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan 

hankkeeseen.  

Aiempien vuosien mukaisesti kylien kehittämisrahahankkeet on jaettu kolmeen koko-
luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Hankkeita on suunnitteilla tukea 
samoilla tukiprosenteilla kuin aiemmin. Pienien hankkeiden tuki on korkeintaan 100 % 
ja keskisuurten hankkeiden tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Suurten hankkeiden (yli 10.000 e) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta 
päätetään erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittä-
miseen liittyviin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 

 
Tapahtumiin on edelleen mahdollista hakea tukea, jota voidaan myöntää korkeintaan 
400 euroa/tapahtuma pienten hankkeiden tuen (100 %) mukaisesti. 
 
Jakoperusteissa ehdotuksena on, että valtuustoaloitteen mukaisesti kylien kehittämis-
rahaa voi hakea ja hyödyntää defibrillaattoreiden hankintaan kylille.  
 
Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. Jaettava summa riippuu kylien 

tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 

kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä.  

Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon 

perusparannukseen. Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolli-

seen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien 

kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yh-

teisöille arvioidaan tapauskohtaisesti.   

Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä 
ja toteutumisesta kuntaan. Vuoden 2020 aikana haettavissa hankkeissa kylien kehit-
tämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2020 loppuun. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

 hyväksyä vuonna 2020 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet 
ja että 

 kylien kehittämisrahan hakuajat ovat 17.2.–16.3.2020 ja 7.8–31.8.2020. 
Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jäl-

keen maaliskuussa ja syyskuussa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Khall § 48 
30.3.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
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Kylien kehittämisrahan kevään haku oli auki 17.2.–16.3.2020. Kylien kehittämisrahan 
hausta ilmoitettiin kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudun Sanomissa.  
Kehittämisrahahaun aikana toteutettiin kylävierailu Särkikylään 3.3.2020. 
 
Kehittämisrahahakemuksia saapui kaikkiaan 15 kappaletta: 
 
Toiminta 
 

 Evijärven Yrittäjät Ry, Lucia-neito kilpailun järjestämiseen, haettu tuki 1000 € 

 Evijärvi-Seura ry, Evijärvi-viikon kiertoajeluiden bussikuljetuksiin ja käyntikoh-
teiden siistimiseen, haettu tuki 1000 € 

 Evijärven ampujat Ry, Simulaattorin käyttöön tarvittavan kannettavan hankin-
taan, haettu tuki 1000 € 

 Evijärven Urheilijat r.y. /yleisurheilujaosto, Pääpalkinnon hankkiminen juoksu-
kilpailuun, haettu tuki 300 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon Kehitys, Kyläveneen hankintaan, haettu tuki 1000  
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

 Särkikylän kyläseura Ry Pihakatoksen rakentaminen, haettu tuki 1000 €  

 Särkikylän kyläseura Ry, Särkikylän kosteikon opasteiden hankinta, rakenta-
minen ja pystytys, haettu tuki 1000 €  

 Evijärvi-Seura ry, Laavun rakennusmateriaalien hankintaan, haettu tuki 950 € 
Evijärven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Sähkövian korjaamisen avustami-
nen takautuvasti, haettu tuki 808,50 € (50 % muuta rahoitusta) 

 Haapikylän Metsästysseura Ry, Ilmalämpöpumpun hankintaan metsästysma-
jalle, haettu tuki 1000 € 

 Vähtärin Erä Ry, Rakentuvan laavualueen puuvajan, roskakatoksen ja vessan 
hankintaan, haettu tuki 3075 € (50 % muuta rahoitusta) 

 
Tapahtumat 
 

 Evijärven Yrittäjät Ry, Evijärven Markkinoiden järjestämiseen 400 €  

 Evijärven Yrittäjät Ry, Evijärven Joulunavauksen järjestämiseen 400 € 

 Evijärvi-seura Ry, Tukkilaisten SM-kisojen järjestämiseen 400 € 

 Evijärvi-seura Ry, Evijärvi-seuran 70 v juhlan järjestämiseen 400 € 
 
Tukea haettiin yhteensä 13.733,5 euroa. 
 
Tapahtumien osalta koronaviruspandemia aiheuttaa omat epävarmuutensa. Ei ole 
varmaa, että kaikki tapahtumat on mahdollista järjestää.  
 
Hakemuksista Evijärven Urheilijoiden hakema tuki juoksukilpailun pääpalkinnon 
hankkimiseksi sopii kylien kehittämisrahaa paremmin sivistystoimen jakamiin liikunta-
toimen toiminta- ja kohdeavustuksiin, joten se hakemus voidaan siirtää sivistystoimen 
käsittelyyn. Sivistystoimen avustuksista päätetään huhtikuun kokouksessa. 
 
Muiden hakemusten osalta keskustellaan kokouksessa asiasta ja päätetään kylien 
kehittämisrahan jakamisesta sen pohjalta. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämisrahahakemukset seu-
raavasti: 
 
Toiminta 
 

 Evijärven Yrittäjät Ry, Lucia-neito kilpailun järjestämiseen, tuki 800 € 

 Evijärvi-Seura ry, Evijärvi-viikon kiertoajeluiden bussikuljetuksiin ja käyntikoh-
teiden siistimiseen, tuki 1000 € 

 Evijärven ampujat Ry, Simulaattorin käyttöön tarvittavan kannettavan hankin-
taan, tuki 1000 € 

 Osuuskunta Vasikka-ahon Kehitys, Kyläveneen hankintaan, tuki 1000 € 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

 Särkikylän kyläseura Ry Pihakatoksen rakentaminen, tuki 1000 €  

 Särkikylän kyläseura Ry, Särkikylän kosteikon opasteiden hankinta, rakenta-
minen ja pystytys, tuki 1000 €  

 Evijärvi-Seura ry, Laavun rakennusmateriaalien hankintaan, tuki 950 € Evijär-
ven Kivijärvenkylän Kyläyhdistys ry, Sähkövian korjaamisen avustaminen ta-
kautuvasti, tuki 808,50 € (50 % muuta rahoitusta) 

 Haapikylän Metsästysseura Ry, Ilmalämpöpumpun hankintaan metsästysma-
jalle, tuki 1000 € 

 Vähtärin Erä Ry, Rakentuvan laavualueen puuvajan, roskakatoksen ja vessan 
hankintaan, tuki 3075 € (50 % muuta rahoitusta) 

 
Tapahtumat 
 

 Evijärven Yrittäjät Ry, Evijärven Markkinoiden järjestämiseen 400 €  

 Evijärven Yrittäjät Ry, Evijärven Joulunavauksen järjestämiseen 400 € 

 Evijärvi-seura Ry, Tukkilaisten SM-kisojen järjestämiseen 400 € 

 Evijärvi-seura Ry, Evijärvi-seuran 70 v juhlan järjestämiseen 400 € 
  
Evijärven Urheilijat r.y. /yleisurheilujaosto, Pääpalkinnon hankkiminen juoksukilpai-
luun, tuki 300 € siirretään sivistyslautakunnan jakamiin liikuntatoimen toiminta ja koh-
deavustuksiin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kylien kehittämisrahasta myönnetty tukien koko-
naissumma on 13.233,5 euroa. 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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49 § KORONAVIRUSEPIDEMIAN TOIMENPITEET EVIJÄRVELLÄ  

Khall § 49 
30.3.2020  Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suo-
men olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on tehnyt lukuisia 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä 
sekä suojella riskiryhmiä. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan val-
miuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Koronavirustilanteen 
kehittymisestä tulee uutta tietoa tällä hetkellä monta kertaa päivässä. Päätöksiä kun-
nan toimintojen rajoittamisesta ja muista epidemiatilanteen hoitamiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä voidaan joutua tekemään hyvinkin nopeasti. 
 
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta 
(yleistoimivalta). Evijärven kunnan hallintosäännössä ei ole suoraan käsillä olevan 
kaltaista poikkeustilannetta koskevia määräyksiä. Hallintosäännön § 17 ja § 18 perus-
teella kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu laajasti kunnan hallinnon hoito ja johtami-
nen. 
 
Kunnan on seurattava valtakunnallisia ohjeistuksia, oltava tiiviissä yhteystyössä Kun-
tayhtymä Kaksineuvoisen, EPSHP:n sekä alueen muiden kuntien kanssa sekä teh-
tävä tarvittavia päätöksiä valtakunnallisesti ja alueellisesti annettujen ohjeiden ja 
määräysten pohjalta. Kun kunnanhallituksella on hallintosäännön mukaan vastuu 
kunnan hallinnon järjestämisestä, kunnanhallitus on monelta osin se toimielin, jonka 
toimivaltaan kuuluu yleisesti päättää koronavirustilanteen kunnalta edellyttämistä toi-
menpiteistä. Koska edellä todetuin tavoin koronavirustilanteen kehittymisestä tulee 
uutta tietoa jatkuvasti ja kunnanhallituksen koollekutsuminen vie oman aikansa, on 
perusteltua, että kunnanjohtaja kunnan johtoryhmässä voi tarvittaessa tehdä nopeita 
asiaa koskevia päätöksiä koronavirustilanteen sitä edellyttäessä. 
 
Kunnan johtoryhmä on kokoontunut tiivistetysti 13.3.2020 lähtien ja toimeenpannut 
hallituksen linjauksia koronavirusepidemian hillitsemiseksi. 
 
Kunnan johtoryhmä on tähän mennessä päättänyt koulujen etäopetukseen siirtymi-
sestä annettujen ohjeiden mukaisesti, kirjaston, liikuntapaikkojen ja nuorisotilan sul-
kemisesta, yleisötilaisuuksien peruuttamisesta. Asiointia kunnantalolla on pyydetty 
välttämään ja kuntalaisia on pyydetty asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähkö-
postitse.  
 
Lisäksi on aloitettu yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa toimenpiteet yli 70-vuotiaille 
poikkeusoloissa järjestettävistä asiointipalveluista. Henkilöstöä on ohjeistettu poik-
keusoloissa toimimisesta muun muassa kokouksiin osallistumisesta, matkustami-
sesta, etätyöskentelystä ja muista työnteossa huomioitavista asioista. 
 
Nyt syntynyt tilanne on täysin poikkeuksellinen ja on vaatinut joustavuutta ja veny-
mistä koko kunnan organisaatiossa. Tiedottamista tässä poikkeuksellisessa tilan-
teessa on lisätty ja keskitetty niihin kuntalaisiin, asiakasryhmiin ja henkilöstöön, joita 
nämä poikkeusjärjestelyt ensisijaisesti koskevat. 
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Kunnan henkilöstön näkökulmasta henkilöstöä, jonka omat työtehtävät pandemian 
vuoksi loppuvat tai vähenevät hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muissa tar-
peellisissa tehtävissä. Osa- ja kokoaikaisia lomautuksia sekä työajanlyhentämisiä 
joudutaan tekemään siinä vaiheessa, jos muita tehtäviä ei ole. Lomautukset mietitään 
tapauskohtaisesti. Yksittäisistä osa- ja kokoaikaisista lomautuksia on sovittu ja niitä 
tullee jonkin verran lisää etenkin jos tilanne pitkittyy. Etätyötä on tehty soveltuvin osin 
tehtävissä, joissa se on ollut mahdollista. Hallintosäännön mukaan lomauttamisesta 
yksittäistapauksissa ja työyksikön lomauttamisesta päättää osastopäällikkö alaisensa 
henkilöstön osalta. Kunnanhallitus puolestaan päättää koko henkilöstön tai useam-
man työyksikön lomauttamisesta. 
 
Hallitus ja toimielinten puheenjohtajat on pidetty ajan tasalla. Tilannetta päivitetään ja 
toimenpiteitä tehdään sitä mukaan kuin uutta ohjeistusta tulee. Ajankohtaisin tieto an-
netaan kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja 
hyväksyy Evijärven kunnassa tehdyt valtakunnallisten suositusten mukaiset toimenpi-
teet. Kunnanhallitus antaa viranhaltijoille toimivallan päättää poikkeusoloissa annetta-
vien määräysten ja ohjeiden toimeenpanosta tarpeen mukaan. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti lisäyksenä kunnanjohtajan ehdo-
tukseen Evijärven Sosiaalidemokraattien ja Evijärven Kokoomuksen valtuustoryh-
mien puheenjohtajien kantana, että jäljelle jäävät kylien kehittämisrahat, yhteensä 
noin 16.700 euroa käytetään riskiryhmien asiointipalveluiden, päivittäistarpeiden saa-
tavuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden turvaamiseksi. Varat tulee saada käyttöön 
nopealla aikataululla. Varojen kohdentamisesta päättää kunnan johtoryhmä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kaikki kannattivat Kattilakosken ehdottamaa lisäystä, joten 
se lisättiin päätökseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin lisäyksin. 

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

 
 Merkitään: Sanna Syrjälä poistui asian käsittelyn jälkeen klo 20.10.  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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50 § ETÄTYÖSKENTELYOHJE  

Khall § 50 
30.3.2020  Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti julkisen sektorin työnantajat määräävät ne jul-
kisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Koronavi-
rusepidemian johdosta on Evijärvellä valmisteltu ohjeistus etätyöskentelystä epide-
mian keston ajaksi (vähintään 13.4.2020). Mahdollisesta jatkosta päätetään tarpeen 
mukaan myöhemmin. 
 
Esimiehet tekevät etätyösopimukset niiden työntekijöiden kanssa, joiden työtehtävät 
sen mahdollistavat. Työtehtäviin perustuen etätöitä on mahdollista tehdä myös osittain 
/ ajoittain esimiehen kanssa sovitusti. Poikkeusjärjestely on voimassa koronavirusepi-
demian ajan. Etätyösopimukset tehdään kirjallisesti. 
 
Etätyöskentelyohje ja etätyön sopimuspohja on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus hyväksyy etätyöskentelyohjeen ja sopi-
muspohjan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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51 § ESITYKSET 6.12.2020 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ  

Khall § 51 
30.3.2019   Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 30.4.2020 mennessä.  

 
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään 
valtiovarainministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. 

 
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuosien pi-
tuus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 
perusteena. Toisaalta kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa 
kovin lyhyessä ajassa. Kunniamerkkien antamisen ensisijaisena lähtökohtana ovat ne 
keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-
tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ehdotukset on pyrittävä 
tekemään asianomaisen ollessa vielä virassa tai toimessa ennen eläkkeelle siirty-
mistä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunnia-
merkki. 
 
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta. Toisen 
kunniamerkin perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen 
kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoi-
messa. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimen-
kuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioi-
tuneisuutta uusissa tehtävissään. Perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen 
kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita. 
 
Esityksiä tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokkiin mahdollisimman tasapuolisesti kum-
mankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan 
kunniamerkkihakemukset nimeämilleen henkilöille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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52 § LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVA-
LITUKSESTA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2019 § 66 KOSKIEN 
MÄÄRÄALAN MYYMISTÄ KIINTEISTÖSTÄ TOIVOLA 052-402-3-84 

Khall § 39 
9.3.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, kunnaninsinööri Tuomo Saari ja hallinto-

päällikkö Mikko Huhtala  
  
  Vaasan hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy:n vali-

tusasiassa. 
  

Valitus koskee Evijärven valtuuston 16.12.2019 tekemään päätöstä § 66, jossa val-
tuusto päätti hylätä kunnanhallituksen ehdotuksen määräalan myynnistä Evijärven 
kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 
4,57 hehtaarin määräalan korkeimman tarjouksen (8 900 €) tehneelle Kuljetusliike 
Yrjö Luoma Oy:lle. Samassa päätöksessä kunnanvaltuusto päätti aloittaa kauppa-
neuvottelut ko. määräalan myynnistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa. 
Lausuntoon pyydetään liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat 
asiakirjat. Lausunnon mukana hallinto-oikeudelle toimitetaan: Asian käsittelyyn kun-
nan toimielimissä liittyvät asiakirjat, ostotarjoukset litteineen, määräalan myynti-ilmoi-
tus, kunnan metsäalueiden myyntiehdot (valtuusto 22.2.2006 § 8), sekä aiemmin 
Pahkakankaalle toteutunut maakauppa (valtuusto 2.4.2013 § 38). 

  
Valituksessaan valittaja vaatii, että 1. hallinto-oikeus kumoaa Evijärven kunnanval-
tuuston päätöksen lainvastaisena ja virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja, että 
2. hallinto-oikeus velvoittaa Evijärven kunnan korvaamaan asianajo- ja oikeuden-
käyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen hallinto-oikeudessa myöhemmin esitettävän 
laskun mukaisina ja korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 1 kuu-
kauden kuluessa siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on asiassa annettu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Vaasan hallinto-oi-
keudelle asiaan diaarinumero 00178/20/2299 seuraavaa: 
 
Kunnan päätöksenteosta johtuu omat erityispiirteensä kiinteistönkauppoihin. KHO:n 
ratkaisukäytännön mukaan kunnalla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa kuuluva laaja 
harkintavalta sen suhteen, missä menettelyssä, millä perusteilla, kenelle ja mihin hin-
taan kunta omaisuuttaan luovuttaa. Kunnalla ei esimerkiksi ole laissa säädettyä vel-
vollisuutta järjestää kiinteistön luovutuksesta tarjouskilpailua eikä myydä kiinteistöä 
eniten tarjoavalle. 
 
Kiinteistön kauppaa tehdessään kunnan on otettava huomioon sekä päätöksenteon 
että itse sopimuksen lainmukaisuus. Kunnan on päätöksenteossa noudatettava lailli-
sia menettelyjä, käytettävä harkintavaltaa sen yleisten harkintaperiaatteiden mukai-
sesti ja kunkin viranomaisen toimivallan rajoissa sekä tehtävä muutoinkin lainmukai-
sia päätöksiä. 
 
Määräalan Toivola 52-402-3-84 myynnissä valtuusto on käyttänyt päätöksenteon nä-
kökulmasta harkintavaltaa, toiminut yleisten harkintaperiaatteiden mukaisesti sekä 
oman toimivaltansa rajoissa. Evijärvellä maanmyynti kuuluu hallintosäännön mukaan 
valtuuston toimivaltaan. Valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa. 
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Valittajan esittämien perustelujen mukaan Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay:n ky-
seisestä määräalasta tekemä tarjous olisi tullut hylätä myyntiehtojen vastaisena jo 
kunnanhallituksen kokouksessa 25.11.2019 (§ 217) kun kunnanhallitus teki valtuus-
tolle esityksen myytävästä määräalasta, koska se ei täytä tarjouspyynnössä määritet-
tyjä ehtoja pohjahinnan osalta. Lisäksi valittaja toteaa, että valtuuston päätös aloittaa 
neuvottelut kiinteistön myynnistä joko puustolla tai ilman puustoa tarjousvaihtoehtoa 
ei myyntiä koskevassa ilmoituksessa mainittu lainkaan. Määräalan myynnistä ei olisi 
ollut välttämätöntä julkaista myynti-ilmoitusta. Maanmyyntiin liittyen euromääräisesti 
myynti-ilmoituksessa esitettyä pohjahintaa alemman tarjouksen jättäminen ei ole pe-
ruste hylätä tarjousta, koska kunnalla on itsehallintoonsa perustuva laaja harkinta-
valta sen suhteen, missä menettelyssä, millä perusteilla, kenelle ja mihin hintaan 
kunta omaisuuttaan luovuttaa. Määräalan myynnissä valtuusto on käyttänyt harkinta-
valtaansa, toiminut yleisten harkintaperiaatteiden mukaisesti sekä oman toimival-
tansa rajoissa. 
  
Myynti-ilmoituksessa pohjahinta (8 220 €) on määritelty aiemmin valtuuston 
(22.2.2006 § 8) maanmyynnistä tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Pohjahinta 
koostuu metsämaan perushinnasta ja metsäsuunnitelmassa määritellyn puuston iän 
mukaan arvioidusta määräalan puuston arvosta. Pahkakangas on perustanut oman 
tarjouksensa ostohinnan vastaavaan heidän kanssaan aiempaan vuonna 2013 toteu-
tuneeseen maan hankinnan hintaan samalta kiinteistöltä. Kyseinen kauppa on hyväk-
sytty valtuustossa 2.4.2013 § 38. Nyt käsittelyssä olevassa valituksen alaisessa asi-
assa Pahkakankaan tarjous on metsämaan perushinnan (maapohja ilman puustoa) 1 
000 €/ha osalta valtuuston vuonna 2006 määrittelemän pohjahinnoittelun mukainen. 
Pahkakangas on tarjouksensa lisätietona olevassa sähköpostikeskustelussa 
(22.8.2019) ilmoittanut, että kunta voi halutessaan poistaa puuston kiinteistöltä. Käy-
tännössä kunta olisi saanut puunmyynnistä tuloja Pahkakankaan määräalasta tarjoa-
man hinnan lisäksi, jos kunta olisi poistanut puuston. Näin ollen määräalasta tarjotut 
hinnat ovat varsin lähellä toisiaan. 
 
Valtuuston päätökseksi tulleessa ehdotuksessa on todettu, että maakauppa Pahka-
kankaan kanssa voidaan toteuttaa puustolla tai ilman puustoa. Tämä on huomioitu 
valtuuston päätöksen pohjaksi tekemässä harkinnassa. Euromääräisesti laskettuna 
valittajan tekemä tarjous on hieman suurempi, kunnalla ei kuitenkaan ole velvolli-
suutta myydä kiinteistöä korkeimman tarjouksen tehneelle, vaan se voi käyttää omaa 
harkintaansa asiassa. Valituksen alaisessa päätöksessä kunnanvaltuusto on käyttä-
nyt sillä kunnan ylimpänä päättävänä elimenä olevaa toimivaltaansa kuuluvaa laajaa 
harkintavaltaa ja päättänyt jatkaa myyntineuvotteluja Pahkakankaan kanssa joko 
puustolla tai ilman puustoa. Valtuuston toimivaltaan kuuluu hyväksyä tai hylätä kun-
nan omistamista kiinteistöistä tehdyt ostotarjoukset. KHO:n ratkaisukäytännön mu-
kaan kunnalla ei esimerkiksi ole laissa säädettyä velvollisuutta järjestää kiinteistön 
luovutuksesta tarjouskilpailua eikä myydä kiinteistöä eniten tarjoavalle. 

 
Valittajan väittämän mukaan valtuuston päätös on Hallintolain 6 §:n vastainen ja val-
tuusto on loukannut hyvään hallintoon kuuluvaa oikeudenmukaisuusperiaatetta. 
Hallintolain 6 §:ssä säädettyihin oikeusperiaatteisiin kuuluu, että viranomaisen on 
kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksin-
omaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puo-
lueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojat-
tava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Kuntaan saapuneiden os-
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totarjousten jättäjiä on kohdeltu valmistelussa, päätöksenteossa ja päätöksestä tie-
dottamisessa tasapuolisesti, molemmat määräajassa saapuneet tarjoukset on otettu 
huomioon ja käsitelty yhdenvertaisina tasapuolisesti ja puolueettomasti. 
 
Valittajan mukaan valtuusto on loukannut hyvän hallintotavan mukaista yhdenvertai-
suusperiaatetta, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun ja syrjimättömyyteen. Edel-
leen valittajan näkemyksen mukaan valtuuston päätökseksi tullut valtuutettu Kattila-
kosken ehdotus on tehty syrjivin perustein vetoamalla valittajan kotipaikkaan ja vero-
tuskuntaan. Valtuuston päätöksessä olennaista ei ole ostajan kotipaikka tai verotus-
kunta. Kunnan elinvoimaisuuden, talouden ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeää 
ovat työpaikat, työllisyys sekä verotulot. Kunnalla on itsehallintoonsa kuuluva laaja 
harkintavalta missä menettelyssä, millä perusteilla, kenelle ja mihin hintaan kunta 
omaisuuttaan luovuttaa. Päätöksenteon pohjana olleessa valtuuston kokonaisharkin-
nassa on arvioitu, että kunnan etu toteutuu parhaiten, mikäli määräalan myyntineu-
votteluja jatketaan Pahkakangas Jarmo ja kumppanit Ay:n kanssa.  
 
Valtuusto on käyttänyt toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin ja tehnyt harkintavaltaansa pohjautuen demokraattisen päätöksen: kunnalla 
on itsehallintoonsa kuuluva laaja harkintavalta sen suhteen, missä menettelyssä, 
millä perusteilla, kenelle ja mihin hintaan kunta omaisuuttaan luovuttaa. Maanmyyn-
nin valmistelussa ja päätöksenteossa ei ole rikottu tarjoajien tasapuolista kohtelua, 
puolueettomuutta, yhdenvertaisuutta tai oikeutettuja odotuksia kiinteistön myyntiin liit-
tyen. 

 
Valittajan mukaan valtuusto on toiminut vastoin kunnan etua, eikä valtuuston pää-
töstä ole perusteltu riittävästi (Hallintolaki § 45). Kunnanhallituksen näkemyksen mu-
kaan valtuusto on kunnan ylimpänä toimielimenä käyttänyt harkintavaltaansa kunnan 
edun mukaisesti. Valtuusto on arvioinut päätöksessään Pahkakankaan tarjouksen 
kunnan edun kannalta parhaimmaksi ja päätöksellään 16.12.2019 § 66 hyväksynyt 
Markus Kattilakosken, pykälätekstissä olevan, ehdotuksen mukaiset perustelut pää-
tökselle. Näillä perusteilla valtuusto totesi Pahkakankaan tarjouksen paremmaksi ja 
kokonaisuutena kunnalle edullisemmaksi. Tällä päätöksellä valtuusto päätti, että Evi-
järven kunta aloittaa määräalan myyntineuvottelut välittömästi Pahkakangas Jarmo ja 
kumppanit Ay:n kanssa. Valtuuston päätös on kunnan edun mukainen ja riittävästi 
perusteltu. 
 
Valituksessa väitetään, että Pahkakankaan tarjous olisi jätetty kuntaan myöhässä. 
Molemmat tarjouskuoret on toimitettu kuntaan 31.10.2019 kello 14.00 mennessä. 
Pahkakankaan tarjouskirjekuori on otettu vastaan kello 13.55. Sähköpostitse saapu-
nut lisätieto on saapunut kunnanjohtajalle ja kunnaninsinöörille 31.10.2019 kello 
13.57. Määräalan myyntiä koskevassa tarjouspyynnössä lisätietojen yhteyshenkilöksi 
on ilmoitettu kunnanjohtaja. Näin ollen myös lisätiedot ovat saapuneet määräajassa 
ennen tarjousten jättöajan umpeutumista, joten tarjous kokonaisuudessaan on saa-
punut ajoissa. 
 
Valittajan väitteen mukaan aiempi 5.6.2019 tehty tarjous ei ole voimassa. Pahkakan-
kaan jättämä kirjekuori sekä sähköpostitse lähetetyt lisätiedot ovat saapuneet kun-
taan tarjousaikana. Pahkakankaan tarjous sisältyi sähköpostiviestiin. Pahkakankaan 
tarjouskuori on tullut kuntaan ajoissa, jonka lisätietona olleessa sähköpostissa 
(31.10.2019) Pahkakangas painottaa, että heidän 5.6.2019 jättämä tarjous on edel-
leen voimassa. Tähän perustuen Pahkakankaan tarjous on myös tältä osin voimassa. 
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Valittaja väittää valituksen täydennyksessä, että Pahkakankaan tarjous voidaan kat-
soa rauenneeksi, koska hän ei ole hyväksynyt kunnan ehdotusta aiemmassa neuvot-
telussa tarjoukseen sisältyvän määräalan rajoista. Määräalan rajoista on keskusteltu 
yhtenä vaihtoehtona määräalan myyntiin liittyen, joissa on kartoitettu vaihtoehtoja 
määräalan myyntiin liittyen. Pahkakankaan tarjous ei näin ollen ole rauennut, vaan 
alkuperäinen tarjous on ollut voimassa päätöstä tehtäessä, kuten hän sähköpostis-
saan on 31.10.2019 todennut. 
 
Valituksessa esitetään, että osa kunnanhallituksen jäsenistä olisi tullut esteelliseksi 
saatuaan Pahkakankaan tarjouksen lisätietona toimitetun sähköpostikeskustelun ja 
näin ollen valittajan väitteen mukaan valituksen alainen valtuuston päätös olisi synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Pahkakan-
kaan sähköpostilla ei ole ollut vaikutusta Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohtaan 
viitatulla perusteella kenenkään päätöksentekoon osallistuneen henkilön puolueetto-
muuteen, esteellisyyteen tai objektiivisuuteen. 
 
Edellä esitetyin perustein valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvas-
tainen. 

 
Evijärven kunta pyytää kunnioittavasti, että hallinto-oikeus hylkää valituksen, ja  
velvoittaa valittajan korvaamaan kunnan mahdolliset arvonlisäverottomat oikeuden-
käyntikulut viivästyskorkoineen myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti. 

 
Kunnanhallitus keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon siksi kunnes asiaan on saatu 
lainvoimainen päätös hallinto-oikeudelta. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana, 
että asia jätetään pöydälle tarkempaan valmisteluun. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty ehdotus asian jättämisestä pöydälle, suori-
tetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatka-
mista äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdotusta asian pöydälle 
jätöstä äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Jari Anttikoski). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin jättää pöydälle äänin 2-4. 

 
Khall § 52 
30.3.2020 Valmistelijat: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, kunnaninsinööri Tuomo Saari ja hallinto-

päällikkö Mikko Huhtala 
 
 Viranhaltijatyönä on valmisteltu lausunto asian aiemman käsittelyn pohjalta.  
 

Kunnan lausunto liitteenä. 
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202; 
hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300; sekä kunnaninsinööri Tuomo 
Saari, puh. 040 7699 550; sähköpostit: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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53 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 53 
30.3.2020 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. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 Tekninen lautakunta 3/2020, 16.3.2020 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 8 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 9 Seutukunnalliseen Digiope 2.0 hankkeeseen osallistuminen 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 130 Siviilipalveluspaikan tarjoaminen 
 144 Eron myöntäminen vapaa-aika- ja liikuntaohjaajalle 
 151 Henkilökohtaisen koulukäyntiavustajan lomauttaminen 
 157 Keittiöapulaisen lomauttaminen 
 158 Emännän lomauttaminen 
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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54 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 54 
30.3.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 13.3.2020, 16.3.2020, 17.3.2020, 

18.3.2020, 23.3.2020 ja 24.3.2020 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus ptk 3/2020 liitteineen, 

3.3.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus ptk 4/2020 liitteineen, 

17.3.2020 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Jäsenkuntaneuvottelumuistio, 23.3.2020 
6. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tulos 2/2020 ja suoritteet 2/2020 
7. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Kuntayhtymähallitus 3/2020 19.3.2020, 

pöytäkirja liitteineen 
8. EPSHP, kirje jäsenkuntien hallituksille, 24.3.2020 
9. EPSHP, palvelumaksut 2/2020  
10. ESKOO, tiedote, Koronavirusta koskevat varotoimet 
11. E-P:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 3/2020 liitteineen, 23.3.2020 
12. Vaasan hallinto-oikeus, päätös, kunnallisvalitus, 20/0079/2 
13. LSSAVI, Päätös, Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/4565/2020, 13.3.2020 
14. LSSAVI, Päätös, Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/4735/2020, 17.3.2020 
15. LSSAVI, Päätös, Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/4737/2020, 17.3.2020 
16. LSSAVI, Päätös, Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/5039/2020, 23.3.2020 
17. LSSAVI, Päätös, Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtumi-

nen, LSSAVI/17157/2019, 19.3.2020 
18. STM, Kuntainfo 2/2020, Terveydensuojeluviranomaisten varautuminen ko-

ronavirustilanteeseen, 11.3.2020 
19. OKM, Kirje, Tartuntatautiepidemioihin varautumista koskevien suunnitel-

mien tarkistaminen taiteen ja kulttuurin toimialalla, 4.3.2020, 
VN/4398/2020-OKM-1 

20. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon antamiseen, 
V/5551/2020, 10.3.2020 

21. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, V/5551/2020, 10.3.2020 

22. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon antamiseen, 
V/5529/2020, 16.3.2020 

23. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, V/5529/2020, 16.3.2020 

24. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon antamiseen, 
V/8262/2020, 19.3.2020 

25. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 
alkamisesta, V/8262/2020, 19.3.2020 

26. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikan lopettaminen, V/43846/2019, V/43848/2019 ja V43849/2019, 
24.3.2020 
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27. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdis-
tuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-24480, 23.3.2020 

28. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdis-
tuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-24482, 23.3.2020 

29. Metsähallitus, Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituk-
sen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko 
maassa, MH 1743/2018, 9.3.2020 

30. Leader Aisapari, Raportti vuodesta 2019, 23.3.2020 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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55 § MUUT ASIAT 

Khall § 55 
30.3.2020 
 1. Kunnanhallituksen kokousrytmin harvennus 4 viikon välein (seuraava KH 27.4.) 
 2. KT 63 / 86 parantamisen sekä KT 63 / KT 68 liittymäasian eteneminen 
 3. Sillankorvan vuokrasopimus 
 4. Kunnanhallituksen etäkokoustamisen mahdollisuus 
 5. Koronaepidemian vaikutukset kunnan toimintaan ja mm. henkilöstövaikutukset 
 6. Vapaa-aika- ja liikuntaohjaajan vapautuva tehtävä 
 7. Verkkolaskutuksen käyttöönotto kunnassa 
 8. Henkilöstöasioita 
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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 43 – 47, 52 - 55 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 48, 49, 50, 51 
 

 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 48, 49, 50, 51 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

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

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 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. 

 


