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Pertti Vesala                     x 
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Sirkka Sulkakoski varavalt.x 
 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
 
 
 
 
 
 

 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja                    x 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri x 
Sanna Syrjälä, kehittäjäkoordinaattori x 

 
ASIAT 

 
§:t 40 – 50 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Juha Alkio 
puheenjohtaja 

 
 
  
Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä  9. päivänä marraskuuta 2020 
     
 
Anssi Saari                             Pertti Vesala 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivulle    . päivänä marraskuuta 2020  
 
 
Mikko Huhtala 
kunnanjohtaja 
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40 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 40 
9.112020  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 3.11.2020 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 4.11.2020. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 3.11.2020.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on  11 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 41 
9.11.2020 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 Anssi Saari ja Pertti Ve-
sala. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anssi Saari ja Pertti Vesala. 
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42 § ERON MYÖNTÄMINEN PAULIINA PAANASELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN 
VARAJÄSENYYDESTÄ 

Khall § 163 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Pauliina Paananen (Mäkinen) on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyy-
destä paikkakunnalta muuton vuoksi. 
 
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. 

 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

myöntää Pauliina Paanaselle eron teknisen lautakunnan varajäsenyydestä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 42 
9.11.2020  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  9.11.2020                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

92 

43 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN ERONNEEN TI-
LALLE 

Khall § 164 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Pauliina Paananen (Mäkinen) on pyytänyt eroa teknisen lautakunnan varajäsenyy-
destä paikkakunnalta muuton vuoksi. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
 
 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

valitsee uuden varajäsenen tekniseen lautakuntaan Pauliina Paanasen tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 43 
9.11.2020  
 Pertti Vesala ehdotti, että varajäseneksi tekniseen lautakuntaan eronneen tilalle vali-

taan Paula Rantamäki. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  9.11.2020                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

93 

44 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2020 – 31.8.2020 

Khall § 165 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 
31.8.2020. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edel-
leen valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2020 – 31.8.2020. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

Valt § 44 
9.11.2020  

Toteumaraportti liitteenä. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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45 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.6.2020 

Khall § 167 
12.10.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 11.8.2020 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 30.6.2020. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2020 ensim-
mäinen vuosipuolisko on edennyt talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti, lukuun 
ottamatta maaliskuun puolen välin jälkeen tullutta maailmanlaajuista korona-pande-
miatilannetta. Pandemiasta huolimatta toiminnan kehittäminen ja taloudellisten sääs-
töjen hakeminen on ollut aktiivista. Toiminnallisesti on edetty toimintasuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Ensimmäisen puolen vuoden osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta ja talous 
on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja alittaa euromääräisesti tasaisen talousarvion 
toteutuman. Katsauskauden tulos on 597.000 euroa ylijäämäinen. Ensimmäisen puo-
livuotiskauden aikana tuottojen toteutuminen on kuitenkin ollut huolestuttavan alhai-
nen. Tähän syynä ovat osittain koronan aiheuttamat palvelujen alasajot ja toisaalta 
heikompi tuottojen kertyminen kokonaisuudessaan. Kulujenosalta on kuitenkin saatu 
tehtyä karsintaa, vaikka korona on osaltaan aiheuttanut myös kulujen lisääntymistä, 
erityisesti tavarahankinnoissa. Korona on lisännyt myös sosiaalipalvelujen kysyntää. 
 
Koronan aiheuttama epidemia-/pandemiatilanne on vaikuttanut merkittävästi kuntayh-
tymän toimintaan ja palvelutuotantoon kaikilla tulosalueilla. Palvelu tuotantoa on ra-
jattu, koska on pyritty kaikin mahdollisin keinoin suojelemaan alueen väestöä ja vä-
hentämään sairastumisia. Koronatilanteessa on tehty tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien 
ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.  

 
Valtakunnallisen sote-valmisteluun liittyvät valtionrahoituksen hankehaut tapahtuvat 
koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevina. Tässä valmistelussa Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen on ollut mukana tiiviisti.  
 
Talouden tasapainottamistyöryhmä on toiminut tiiviisti. Jäsenkuntien kanssa on käyty 
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kolme jäsenkuntaneuvottelua. Neuvottelujen 
aiheena ovat olleet yleiset kuntayhtymän asiat, talousasiat ja talousarvion 2021 val-
misteluun liittyvät suuntaviivat. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa on kokoal-
kuvuoden ajan tehty toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi.  
 
Tulosalueilla on toiminnallisesti edetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaalipal-
veluiden työntekijäresurssi on huomattavasti parempi kuin aiempina toimintavuosina. 
Sosiaalipalveluissa on toiminnallisen kehittämisen lisäksi valmisteltu uuden asiakas-
tietojärjestelmä EpSotin käyttöönottoa. Sosiaalipalveluissa on katsauskauden aikana 
toteutettu kuljetuspalveluihin liittyvä kilpailutus. Ikäihmisten palveluissa on tehty orga-
nisointia yksiköiden henkilöstön osalta. Tällä pyritään sairaslomien vähentymiseen 
sekä vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen. Li-
säksi ikäihmisten palveluissa on tehty palvelujen laadun kehittämistoimia. Terveys-
palveluissa on uudistettu toimintatapoja. Sairaalaosaston potilaspaikkamäärää on 
laskettu 1.4.2020 alkaen. Hallinto- ja tukipalveluissa on tehty virkarakennetarkaste-
lua, jonka seurauksena virkoja / toimia on lakkautettu ja tehty työnjaollisia muutoksia. 
Tämän lisäksi tukipalveluissa on tehostettu toimintaa ottamalla ostopalveluita (sii-
vous) omaksi toiminnaksi.  
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Henkilöstön määrää on pystytty alkuvuoden aikana vähentämään erilaisin toimin eri-
tyisesti määräaikaisen henkilöstön osalta. Lisäksi sairauspoissaolot ovat laskeneet 
ollen nyt 20,29 kalenteripäivää / henkilötyövuosi. Viime vuonna vastaavana ajankoh-
tana sairauspoissaoloja oli yli 4 kalenteripäivää / henkilötyövuosi enemmän.  

 
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on huomattavaa suorit-
teiden budjetoitua pienempi käyttö (-5,8 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-8,5 %), ikäih-
misten palvelujen osalta (+14,7 %) ja terveyspalveluissa (-30,6 %) sekä erikoissai-
raanhoidossa (-7,8 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta 
ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 4 988 167 euroa, eli 306 792 euroa alle budje-
toidun. 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.6.2020. 

 
Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 45 
9.11.2020 Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–

30.6.2020. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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46 § TALOUSARVION 2021 INVESTOINTIOSA  

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

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

 
Investointiosan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 
Khall § 183 
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika  9.11.2020                                                 Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

97 

Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan. 

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

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

 
 Liitteenä on teknisen lautakunnan muutosehdotuksin muokattu Investointiohjelma 

2021–2023. 
 

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

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

 
Valt § 46 
9.11.2020  

Kunnanhallituksen esittämä investointiohjelma 2021 – 2023 liitteenä. 
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.15 tämän pykälän käsittelyn alkaessa. 
 
Kokous jatkui klo 19.58. 
 
Pertti Vesala ehdotti, että investointiohjelmaan vuodelle 2020 liikuntasalin laajennuk-
seen varatusta määrärahasta (550 000 €) säästyvä määräraha 520 000 € siirretään 
investointiohjelmassa vuodelle 2022 valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisen neu-
vottelun perusteella.  
 
Markus Kattilakoski kannatti Vesalan ehdotusta. Muilta osin Kattilakoski kannatti kun-
nanhallituksen ehdotusta. 
 
Lasse Vertanen kannatti yhdessä tehtyä Vesalan ehdottamaa muutosesitystä. 

 
Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 
liikuntasalin laajennukseen varataan vuoden 2022 investointeihin 520 000 €. 
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47 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2021 

Khall § 182   
2.11.2020 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

2,00–6,00 %  
 

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

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

 
 Tavoitteena on että Evijärven kunnan talous tasapainottuu suunnitelmakau-

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

 Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa huomioidaan talouden tasapainot-
tamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2021 valmistellaan realis-
tisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 
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 Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2021 pois lukien henkilöstömenot on 
korkeintaan 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 
2,0 % sekä huomioidaan eläkemaksut.  

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

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

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

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

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

 Kunnallisveroprosentti    21,50 %. 

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

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

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

 
Valt § 47 
9.11.2020  

Pertti Vesala kannatti Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvorossa kunnanhalli-
tuksen ehdotusta. 
 
Markus Kattilakoski kannatti Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa 
kunnanhallituksen ehdotusta. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Lasse Vertanen kannatti SDP:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kunnanhalli-
tuksen ehdotusta. 

 
  

Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2021veroprosenteiksi hyväksyttiin yksi-
mielisesti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
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48 § VÄLIAIKAISEN HYÖTYKÄYTTÖASEMAN MAAPOHJAN LUNASTAMINEN  

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Päättää käyttää vuokrasopimuksen mukaisen option edellä kuvatun määräalan 

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

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Valt § 48 
9.11.2020  

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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49 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN TIINA JA VELI-PEKKA KUJALALLE KIINTEISTÖSTÄ 
NÄLKÄMÄKI 52-401-5-125. 

Khall § 185 
2.11.2020  Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

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

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

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

 
Kauppakirja ja karttaotteet oheismateriaalina. 
 

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

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550 sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 49 
9.11.2020  

Karttaote oheismateriaalina. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § MUUT ASIAT 

Valt § 50 
9.11.2020 
  1. Valtuuston seuraava kokous on 14.12.2020 klo 16.00 
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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: 40, 44, 45, 50 

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: 41 – 43, 46 - 49 
 
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. 

 


