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Mikko Huhtala, hallintopäällikkö, pöytäkirjan pitäjä x 
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LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 56 

 
ASIAT 

 
§§ 56 - 67 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 58 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jari Anttikoski 
puheenjohtaja 

 
 
 
 Mikko Huhtala 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä      . päivänä huhtikuuta 2020 
     
 
Marja-Leena Kultalahti             Marita Huhmarsalo 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille       .4.2020 
 
 
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä 
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56 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 56 
27.4.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
57 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 57 
27.4.2020 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. 

 

58 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 58 
27.4.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kultalahti ja Marita Huh-
marsalo. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Marita Huhmar-
salo. 
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59 § YKSINYRITTÄJÄN KORONATUEN MYÖNTÄMISEN ORGANISOINTI 

Khall § 59 
27.4.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) suuntaa eri yritysryhmille tukitoimia koronaepide-
mian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia hallitus on linjannut 8.4.2020 ke-
hysriihessään, että kuntien kautta kohdennetaan 250 miljoonan euron tuki yksinyrittä-
jille. Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Valtioneuvosto on 
antanut asetuksen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikenty-
neen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Asetus on astunut voimaan 9.4.2020 ja 
on voimassa 15.10.2020 saakka.  

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Kuntaliiton valmistelema rahoitusmalli tarkoittaa 
2 000 euron suuruista tukea (kertakorvaus) yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta 
johtuvien menojen kattamiseen. Tuen hakeminen tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. 
Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan toi-
mintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen. Tukea käytetään 
yksinyrittäjän maksuvalmiuden ylläpitämiseen. 

Yksinyrittäjätukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toi-
miva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta. Yksinyrit-
täjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkat-
tua työvoimaa, mukaan lukien freelanceyrittäjät. Avustuksen myöntämisen ehtona on 
yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon 
alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea 
ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, 
eikä yritykselle, jolla on verovelkoja. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeel-
lisuudesta on tuen hakijalla. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 
saakka. 
 
Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä, 
jossa kunta välittää kunnalle myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun 
edelleen kolmannelle osapuolelle toimintatukena. TEM:n ja Kuntaliiton tavoitteena on 
ollut luoda mahdollisimman kevyt ja nopea tukiprosessi niin kuntien kuin yritystenkin 
osalta. Tarkoituksena on ollut pitää tuen hakemisen ja myöntämisen kriteerit mahdol-
lisimman yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Raportointi ministeriöön valmistellaan 
yksinkertaiseksi, eikä tuen myöntäminen edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa. 
 
Yksinyrittäjätuen myöntäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi 
ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella TEM:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen 
mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuki on kokonaisuudessaan valtion rahoit-
tama. Tukiprosessista aiheutuvista kustannuksista vastaavat kunnat.  

Kunnan tehtävänä tuen myöntämisessä on tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuk-
sesta ja markkinoida sitä alueensa yksinyrittäjille, neuvoa yrityksiä avustuksen hake-
misessa, ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset, tehdä sopimukset tuen 
myöntämisestä sekä palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat TEM:lle 
15.10.2020 mennessä. Kunnan tulee myös antaa selvitys avustuksen käytöstä 
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TEM:lle 31.12.2020 mennessä ja raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen 
jälkeen.  

Valtionavustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka maksaa avustuksesta 20 
% ennakkona valtionavustuspäätöksen tekemisen jälkeen. Loppuosa maksetaan ar-
violta toukokuun puolivälissä, kun vuoden 2020 toinen lisätalousarvio on tullut voi-
maan. Tukea kunnille maksetaan yksinyrittäjien määrän mukaisen laskennallisen ja-
koperusteen mukaan. Evijärven kunnassa on yksinyrittäjätuen jakoon liittyvien aineis-
tojen mukaan 103 yksinyrittäjää (2018). Työ- ja elinkeinoministeriöltä on haettu valti-
onavustus yksinyrittäjien rahoitukseen. Evijärvellä yksinyrittäjän tuen jakamiseen saa-
daan valtionavustusta 128 453 euroa. Näin ollen tuki riittää 64 yrittäjälle.  

 
Yksinyrittäjien tuen hakemusten käsittelyn, päätöksenteon ja maksatuksen hoitavat 
kunnat. Kunnat päättävät itse, miten haku järjestetään. Evijärvellä yksinyrittäjätuen 
käytännönjärjestelyitä on valmisteltu kunnan omana toimintana. Lisäksi on pidetty pa-
laveri tilitoimistoyrittäjien kanssa ja käyty keskustelua Evijärven Yrittäjät ry:n puheen-
johtajan kanssa. Tilitoimiston ja yrittäjien kanssa tehdään hakuun liittyen tiivistä yh-
teistyötä. Tukihakuun on ollut käytössä hakulomakepohja, jota muokattiin Evijärvelle 
soveltuvaksi. Hakulomakepohjaan lisättiin kohta, jossa tehdään päätös tuen myöntä-
misestä. 

 
Kunnan ja tukea hakevan yrittäjän välille syntyy hakemuksen myönteisellä ratkaisulla 
yksityisoikeudellinen sopimussuhde. Oikeus sopimuksen tekemiseen kunnan puo-
lesta voi perustua hallintosääntöön, delegointipäätökseen tai valtakirjaan. Sopimuk-
sen tekeminen ei sinällään ole välttämättä julkisen vallan käyttöä. Hakemusten val-
mistelu on mahdollista suorittaa esimerkiksi elinkeinoyhtiön toimesta. Hakemusten 
ratkaiseminen tulee kuitenkin tehdä kunnassa. Mikäli kunta tekee hakemuksesta so-
pimuksen lisäksi hallintopäätöksen, tulee hallintopäätökseen liittää kuntalain mukai-
nen muutoksenhakuohje. Hallintopäätös on perusteltua tehdä, mikäli hakemusta ei 
hyväksytä.  

 
Evijärvellä haku aukesi 15.4.2020. Evijärvellä haku tapahtuu hakulomakkeella liittei-
neen ensisijaisesti sähköpostitse. Myös paperihaku on mahdollista postitse tai jättä-
mällä hakemus kunnan postilaatikkoon. Aiheesta on tiedotettu sekä www-sivuilla ja 
sosiaalisessa mediassa. 23.4.2020 hakemuksia kuntaan on saapunut reilut 10 kap-
paletta, joista ensimmäisistä on tehty jo myöntöpäätöksiä. 

 
Tukihakemusten käsittely ja päätösten valmistelu sekä varsinaiset päätökset tehdään 
kunnan omana työnä. Mahdollisista kielteisistä tukipäätöksistä tehdään erillinen viran-
haltijapäätös, johon on oikaisuvaatimusoikeus. Tukihakemusten käsittely ja tukien 
maksaminen tapahtuu hallinto-osastolla. Päätöksen tuesta ja mahdolliset viranhaltija-
päätökset tekee kunnanjohtaja tai hallintopäällikkö. Yksinyrittäjän tuessa kunnan yh-
dyshenkilönä toimii kehittäjäkoordinaattori. 

 
Yksinyrittäjien tuki on vahvasti Evijärven kuntastrategian mukainen toimi, jolla tuetaan 
ja vahvistetaan yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä koronavirustilanteessa. Vallitse-
vissa poikkeusolosuhteissa yksinyrittäjätuen nopea maksuun saaminen on erityisen 
tärkeää. Päätökset tehdään ja laitetaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti.  
Hallintosäännön mukaan yhtenä kunnanhallituksen tehtävänä ja toimialueena on elin-
keinoelämän edistäminen ja elinkeinoasiat. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus 
päättää elinkeinotoiminnan edistämisestä. Kuntastrategian mukaan kunnanjohtaja 
vastaa elinkeinoasioista ja niiden kehittämisestä. 



EVIJÄRVEN KUNTA 27.4.2020 93 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Oheismateriaalina yksinyrittäjän tuen hakulomake.  
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
 
1. Evijärven kunta hoitaa yksinyrittäjätuen haku-, päätös- ja maksatusprosessin yri-

tysten osalta, joiden kotipaikka on Evijärvi. 
2. Yksinyrittäjätukiprosessi toteutetaan kunnan omana työnä. Yksinyrittäjätuen pää-

tökset ja viranhaltijapäätökset tekee kunnanjohtaja tai hallintopäällikkö, tukihake-
musten vastaanottamisesta sekä käsittelystä vastaa pääasiassa kehittäjäkoordi-
naattori ja maksatus hoidetaan hallinto-osastolla.  

3. Yksinyrittäjätukea myönnetään työ- ja elinkeinoministeriöltä saatavan valtionavus-
tuksen määrän mukaisesti avustuksen ehtojen mukaisesti. 
 

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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60 § 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. 
 



EVIJÄRVEN KUNTA 27.4.2020 95 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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. 

 
Khall § 60 
27.4.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Varautumista on jatkettu valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Varautumistoimenpi-
teitä on linjattu, toteutettu ja seurattu aktiivisesti kunnan johtoryhmässä ja laajenne-
tussa johtoryhmässä. Tilanteen ja tilannekuvan seurantaa on tehty myös ky Kaksi-
neuvoisen alueen valmiusjohtoryhmässä sekä viikoittaisissa maakunnallisissa Etelä-
Pohjanmaan turvallisuusfoorumin, kuntajohdon ja sivistysjohdon etäpalavereissa. 

 
Lyhyt tilannekuvaus ja viimeisimpiä toimenpiteitä: 
 
- Kauppa- ja asiointiapu toimii hyvin, kunta koordinoi ja vapaaehtoiset toteuttavat. 
- Valtaosa kokouksista ja tapaamisista järjestetään etäpalavereina. 
- Etäkokousvalmiuksia valmiutta on lisätty ja etäkokousten järjestämistä on testattu 

ja myös kunnan luottamuselinten kokoontumisiin. 
- Hallinto-osastolla ja teknisessä toimessa toiminta on jatkunut varautumiseen liitty-

viä tehtäviä lukuun ottamatta pitkälti kuten normaalioloissa.  
- Eri toimialoilla on tehty yksittäisiä etätyöpäiviä. 
- Sivistystoimeen koronavirustilanne on vaikuttanut enemmän: 
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o Lähiopetuksessa on ollut 5-12 oppilasta. Etäopetus on jatkunut hyvin ja 
suunnitellusti. Kaikkiin oppilaisiin on saatu yhteys.  

o Opetuksessa panostetaan erityisopetukseen sekä etäopetusmenetelmien 
kehittämiseen. Avustajien merkitys korostuu poikkeustilanteessa. Kokonai-
suutena opetuksessa / kouluilla on tehty iso digiloikka.  

- Koululaisten ruokajakelu valmisteltiin ja se on käynnistynyt suunnitelman mukai-
sesti ma 20.4.2020. 

- Yksinyrittäjien koronatuen haun valmistelu ja käyttöönotto sekä hakemusten käsit-
tely, päätöksenteko ja maksatus jo käsiteltyjen hakemusten osalta. 

- Yksittäisiä lomautuksia ja töiden osa-aikaistamisia on tehty. Tilannetta ja lisätar-
peita näille toimille tarkastellaan viikoittain.  

- Lomia ja vapaaehtoisia vapaita on suosittu ja pidetty mahdollisuuksien mukaan 
työtilanteen salliessa. 

- Kaksi irtisanoutumista on tapahtunut korona-aikana (kiinteistönhoitaja sekä liikun-
nan ja vapaa-ajanohjaaja), näitä ei täytetä poikkeusolojen aikana. 

- Lomautustarpeeseen on vähentävästi vaikuttanut myös yksittäiset sairauslomat. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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61 § LUONNONMUKAINEN KALATIE ÄHTÄVÄNJOEN VESISTÖÖN 

Khall § 61 
27.4.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Ähtävänjoen vesistön kalastusyhteisöt (Larsmo bys fiskelag, Eugmo bys fiskelag, Öja 
delägarlag, Lepplax-Norrby fiskelag, Kronoby fiskelag, Kållby-Edsevö fiskargille, Öve-
resse-Ytteresse fiskelag, Över-Nederlappfors fiskelag, Evijärven osakaskunnat, Lap-
pajärven osakaskunta, Vimpelin osakaskunta, Kurejoen kalastuskunta, Alajärven ka-
lastuskunta, Kuninkaanjoen osakaskunta) t ovat tehneet 1.2.2020 vesistöalueen kun-
nille ja vesivoimalayhtiöille esityksen, että nämä tekevät myönteisen periaatepäätök-
sen ryhtyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistämään luonnonmukaisen ka-
latien saamista koko Ähtävänjoen vesistöön. Tarkoitus on saada herätettyä alueella 
laaja yleinen tahtotila asian eteenpäin viemiseksi ja edistämiseksi laajassa yhteis-
työssä.  
 
Vesistöjä on vuosisatojen ajan käytetty kulkuväylänä sekä ravinnon, raakaveden ja 
vesivoiman tuottajana. Nykyisin vesistöllä on yhä suurempi merkitys monipuolisen 
virkistyksen lähteenä. Ähtävänjoen vesistössä vedenlaatu ja virtaama on pohjanmaan 
oloissa poikkeuksellisen hyvä johtuen vesistön suuresta järvisyydestä. Vesistön eko-
logista tilaa ja käyttömahdollisuuksia heikentää kuitenkin tehokaspadotus ja säännös-
tely sekä jokiuomien voimakkaasti muutettu rakenne.  
 
Ähtävänjoen vesistössä on yhteensä yhdeksän voimalaitosta, joista kaksi sijaitsee 
Evijärvellä (Hanhikosken voimalaitos ja Kattilakosken voimalaitos). Lisäksi Kurejo-
essa Alajärven alapuolella on pohjapato, Niskanpato Lappajärven Luusuassa ja Kaa-
renhaaranpato Evijärven alapuolella. Kaarenhaaranpadossa on jo tehty kalatie. 
 
Viime vuosikymmeninä on Ähtävänjoen vesistöalueella toteutettu monia vesistön tilaa 
parantavia hankkeita. Vesistöön tulevaa kuormitusta on vähennetty. Järvien ja jokiuo-
mien erilaisia kunnostustöitä on tehty. Evijärvellä on pitkäjänteisesti toteutettu Evijär-
ven kunnostusta. Uusimpina hankkeina ovat uhanalaisen jokihelmisimpukan pelasta-
minen ja kesäkuussa 2020 valmistuvan Lappajärven-Välijoen kalatiekanavan toteut-
taminen. Vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää esteetöntä kala-
tietä mereltä latvavesille saakka. Toimiva kalatie voidaan saada rakentamalla luon-
nonmukainen ohitusuoma patojen rinnalle.  
 
Ehdotuksen mukaan vesistöalueella hankkeen vetovastuu on ympäristö- ja kalata-
lousviranomaisilla sekä kalastusyhteisöillä. Kunnilla on tärkeä rooli hankkeen tausta-
tukena. Vesivoimaloilla on keskeinen rooli sallia voimalapadon rinnalle kalatieuoma ja 
antaa siihen tarvittava virtaama, noin 1m3/s. Luontoarvot huomioiva vesivoiman 
käyttö tuo voimaloille mahdollisuuden ekologiseen sähköntuotantoon. Alueelle se tuo 
lisää asumisviihtyisyyttä sekä virkistyskäytön ja kalatalouden mahdollisuuksia. Luon-
nonmukainen kalatie tuo positiivisia vaikutuksia koko seutukunnalle ja sen elinvoi-
malle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lausua Ähtävänjoen vesistön ka-
lastusyhteisöille, että Evijärven kunta suhtautuu myönteisesti kalatien rakentamiseen 
koko Ähtävänjoen vesistöön. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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62 § EVIJÄRVEN KUNTOILUKESKUKSEN HANKKEEN AIKAINEN RAHOITUS 

Khall § 62 
27.4.2020  Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on 7.5.2019 päättänyt myöntää Evi-
järven Kuntoilukeskus ry:n Kuntoilukeskus-hankkeelle valtionavustusta 147 000,00 
euroa. Hankkeen toteutuksessa tulee noudattaa liikuntapaikkojen perustamishankkei-
den valtionavustusten lisäehtoja. Hakemuksessa esitetyt kustannukset ovat 652 
060,00 euroa. 

 
Evijärven Kuntoilukeskus hankkeen rahoitus jakautuu kunnalle, kuntoilukeskukselle ja 
valtiolle/AVIlle. Kunnan tuki hankkeelle on 228 222 euroa ja AVIn tuki 147 000 euroa. 
Kuntoilukeskushanke lisää liikkumismahdollisuuksia ja parantaa sisäliikuntatilatilan-
netta Evijärvellä. Kunnan avustus hankkeeseen jakautuu vuosille 2019 (80 000 €) ja 
2020 (148 222 €). Kuntoilukeskuksen rakentaminen on alkanut loppuvuodesta 2019 
ja se valmistuu kesällä 2020.  

 
AVIn avustus (147 000 €) maksetaan kolmessa erässä seuraavasti: 30 % myönne-
tystä avustuksesta, kun rakennustyöt ovat alkaneet, 50 % myönnetystä avustuksesta, 
kun rakennustöiden valmiusaste on 50 %. Loppuerä 20 % avustuksesta maksetaan 
sen jälkeen kun hanke on valmistunut ja sitä koskeva hankeselvitys on hyväksytty 
sekä hanketta koskeva mahdollinen lopputarkastus on AVIn toimesta tehty. 

 
Kuntoilukeskus hankkeen kokonaisurakkakustannus on 710 579,00 euroa (alv 0 %), 
josta on maksettu urakoitsijoille 24.4.2020 mennessä 433 430,64 euroa (alv 0 %). 
Urakoitsijoille on maksamatta 277 148,36 euroa (alv 0 %). Alv:n määrä maksamatto-
mista urakkalaskuista on 66 515,61 euroa. 

 
Evijärven Kuntoilukeskus ry on toimittanut kuntaan 20.4.2020 hakemuksen kuntoilu-
keskuksen hankkeen aikaisesta rahoituksesta. Perusteena on, että valtiolla on mak-
satuksissa reilusti viivettä. Tämä hakemus hankkeen aikaisesta rahoituksesta koskee 
viimeistä valtion erää (20 %). Haettu summa on 29 400 €. Kuntoilukeskus on täyden-
tänyt hakemustaan laskennallisen alv-palautuksen osalta.  Kuntoilukeskus saa Vero-
hallinnolta kuukausittain alv-palautuksia. Maksatuksissa on viivettä vähintään 1,5 
kuukautta. Evijärven Kuntoilukeskus ry pyrkii hankkeen aikaisella rahoituksella var-
mistamaan, että kaikki urakoitsijoiden laskut saadaan varmasti maksettua ja raken-
nus valmiiksi. AVI:n viimeinen avustuserä voidaan hakea vasta kun rakennus on val-
mis ja rakennustarkastajalta on 100 % valmiustodistus.  
 
Haettu avustus on täydennettynä 29 400 € + laskennallisen alv-palautuksen määrä 
66.500,00 €. Yhteensä haettu hankkeen aikainen rahoitus on 95 900 euroa. Mahdolli-
sen hankkeen aikaisen rahoituksen takaisin maksu on heti kun Kuntoilukeskus saa 
valtiolta viimeisen erän avustuksesta ja alv-palautukset kotiutuvat. 
 
Kunta on suhtautunut aiempiin vastaaviin hankkeiden anomuksiin alkupääomituk-
sesta myönteisesti. Kunta on mahdollistanut viime vuosina alkupääomalla useiden 
hankkeiden toteutuksen Evijärvellä.  

 
Asiasta on ollut aiemmin keskustelua Kuntoilukeskuksen kanssa ja kunnanhallituksen 
muissa asioissa viimeksi 10.2.2020. 
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Oheismateriaalina on Evijärven Kuntoilukeskus ry:n hakemus hankkeen aikaiselle ra-
hoitukselle. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kuntoilukeskushank-
keelle hankkeen aikaista rahoitusta 95 900 euroa. Kunnanhallitus edellyttää, että 
hankkeen aikainen rahoitus maksetaan takaisin täysimääräisenä ja valtuuttaa kun-
nanjohtajan sopimaan lainan muista ehdoista.  
 
Hankkeen aikaisesta rahoituksesta laaditaan kunnan ja Evijärven Kuntoilukeskus ry:n 
välinen velkakirja, jossa määritellään tarkemmin hankkeen etenemisen ja rahoituksen 
raportoinnista kunnanhallitukselle. 
 
Kunnanhallitus korostaa, että Evijärven Kuntoilukeskuksen tulee kiinnittää hank-
keessa erityistä huomiota AVI:n rahoituspäätöksen ehtojen tarkkaan noudattamiseen 
muun muassa kirjanpidon ja hankintamenettelyjen toteuttamisen osalta.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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63 § EVIJÄRVEN PESULA KY/VUOKRANTARKISTUS  

Khall § 63 
27.4.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärven Pesula Ky:n vuokrasopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 30.3.2009. 
Vuokrasopimuksen mukainen kuukausivuokra on 330 euroa/kuukausi (alv 0 %). Sopi-
mukseen on tehty vuosittaiset indeksikorotukset ja vuokra on nyt 371,50 euroa (alv 0 
%) eli veroineen 460,66 euroa/kuukausi. Vuokraan tehdään sopimuksen mukainen 
indeksin korotus 1.4.2020 alkaen, jonka jälkeen vuokra on 375,15 euroa/kuukausi 
(alv 0 %). 
 
Evijärven Pesula Ky on kirjelmöinyt kuntaan (saapunut 19.2.2020). Pesula pyytää 
kunnalta väliaikaista vuokran alennusta 1.3.–31.12.2020. Ehdotuksena on, että vuok-
raa alennetaan nykyisestä vuokrasta 460,66 euroa/kk (sis. alv) vuokraan 200 eu-
roa/kk (sis. alv). 
 
Pesulan esittämiä perusteina hinnan alennukselle on, että aiemmin Evijärven Pesu-
lalta on loppunut terveyskeskuksen pyykkihuolto kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimin-
nan alkaessa. Helmikuun aikana loppuu Evijärven Pesulalta Kaksineuvoisen palve-
luista myös Evijärven vanhainkodin, Kortesjärven Tupasvillan, Ylihärmän Mäkikevarin 
ja Kauhavan Iltakellon pyykkihuolto. Tämä tarkoittaa yli 80 % osuutta kaikista pyy-
keistä. Koronavirustilanne on entisestään vähentänyt pesulan töitä. Seurakuntien toi-
minta mm. hautajaisten osalta on loppunut ja Kivitippu ja TuuHet ovat sulkeneet 
ovensa. 
 
Evijärven pesulassa on oma sähkömittari ja oma vesimittari. Sähkö ja vesi eivät si-
sälly vuokraan. Kunta laskuttaa vesimaksut pesulalta vuokralaskujen yhteydessä. 
 
Ehdotuksena on että Evijärven Pesula Ky:n vuokraa alennetaan määräaikaisesti 160 
eurolla (alv 0 %) kuukaudessa 1.3.2020–31.8.2020. Maaliskuun ja huhtikuun täysi-
määräisinä maksetut vuokrat tasataan tulevissa touko-kesäkuun 2020 vuokrissa. 
 
Evijärven Pesula Ky suunnittelee omistajanvaihtoa. Kirjelmän mukaan tarkoitus on, 
että pesulalle tulisi uusi vetäjä heinäkuussa 2020. 
 
Hallintosäännön (§ 18) mukaisesti kunnanhallitus päättää vapautuksen, alennuksen 
tai lykkäyksen myöntämisestä kunnan saatavasta, kunnallisesta maksusta ja niille 
määrätyn viivästyskoron suorittamisesta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven Pesula Ky:n vuokraa alennetaan määräaikai-
sesti 160 eurolla (alv 0 %) kuukaudessa 1.3.2020–31.8.2020, jolloin vuokra on 
211,40 €/kk (alv 0 %) 1.3.–31.3.2020 ja 215,15 €/kk (alv 0 %) 1.4.2020 – 31.8.2020.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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64 § TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUSHANKKEESEEN SITOUTU-
MINEN 

Khall § 64 
27.4.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta sosiaali- ja terveysministeriö 
myöntää vuosina 2020 - 2023 valtionavustuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
mis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. 
 
Valtioneuvoston asetuksen (16.1.2020) mukaan tällaisia hankkeita ovat: 
1. kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveydenhuol-
lon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla toimeenpannaan Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa (maakunnan hankekokonaisuus); 
2. muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä 
tukevat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet. 
 
Maakunnalla tarkoitetaan maakuntajakolain (1159/1997) ja sen nojalla maakunnista 
annetun valtioneuvoston päätöksen (978/2019) 1 §:n mukaista maakuntaa. 
 
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että: 
1. hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se tukee pal-
veluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintata-
pojen uudistamista; 
2. hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon; 
3. hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
neuudistusta koskevat linjaukset; 
4. hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö; ja 
5. hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä. 
 
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle 
kussakin maakunnassa. Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa, jos sille 
on erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä pe-
rusteltu syy. 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteet ovat: 
1. palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paran-
taminen; 
2. toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja enna-
koivaan työhön; 
3. palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen; 
4. palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen; ja 
5. kustannusten nousun hillitseminen. 
 
Valtionavustus, yhteensä 70 miljoonaa euroa, myönnetään täysimääräisenä Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus hankekokonaisuudelle, hankkeen valtionavustuk-
seen oikeuttaviin kustannuksiin. Maakunnalliset osuudet perustuisivat 25 prosenttia 
tasasuuruiseen maakunnalliseen osuuteen sekä 75 prosenttia asukaslukuun perustu-
vaan osuuteen. Asetuksen arvion mukaisesti Etelä-Pohjanmaalle osoitettavan valti-
onavustuksen määrä (4,04 %) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle 
olisi noin 2,8 miljoonaa euroa vuosille 2020 - 2022. Muille avustettaville hankkeille 
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avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeutta-
vista kustannuksista. 
 
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä sen asettamaan 
määräaikaan (30.4.2020) mennessä. Hakemuksesta on käytävä ilmi: 
1. hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä ja hankkeen toteuttami-
seen osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät; 
2. hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoitelta-
vat tulokset; 
3. haettavan avustuksen määrä ja hankkeen talousarvio; 
4. hankkeen toteuttamisen aikataulu; 
5. suunnitelma hankkeen arvioinnista; 
6. jos kyseessä on osin tai kokonaan aiemmin kehitetyt ja arvioidun toiminnan 
käyttöönottohanke, selvitys toiminnasta ja saaduista kokemuksista ja tehdyistä 
arvioinneista; sekä 
7. suunnitelma asukkaiden, asiakkaiden ja järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen. 
 
Lisäksi maakunnan hankekokonaisuudelle suunnattavaa avustusta koskevaan hake-
mukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden 
järjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n mukaisia valtionosuus-
tehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole välitöntä liityntää hankkeen kokeilu- ja kehittämis-
työhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon. 
Etelä- Pohjanmaan kuntien sote-kokous 22.10.2019 § 16 päätti Tulevaisuuden sosi-
aali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnojaksi Seinäjoen kaupungin. 
 
Hankehakemus on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun-
tien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Peruster-
veydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankevalmistelun 
ohjausrakenteena on toiminut Kuntajohtajafoorum, Etelä-Pohjanmaan SOTE poliitti-
nen ohjausryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä. 
Valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman SOTE –valmistelun materiaali sekä muo-
dostettuja työryhmiä ja käynnissä olevia kehittämishankkeita. 
 
Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) ovat tehneet sosiaali- ja terveyspal-
veluiden tuottamista koskevan palvelusopimuksen (ns. kokonaisulkoistussopimus) 
Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu palveluntuottajan sitoutu-
misesta sote-uudistuksen mukaisiin tavoitteisiin, mm. kustannustehokkuuteen, uusien 
toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistamiseen sekä lähipalveluiden turvaami-
seen. Edellä mainittujen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
vastuu on Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kuus-Sotella. Kuusiokuntien 
edustajien kanssa tehdään selvitys alueen toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä 
hankkeen toteuttamisen aikana asukkaiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. 
Kuusiokunnat osallistuvat hankkeeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvas-
tuullisena Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymänä (KuusSoTe). 
 
Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen kehittäminen on 
koottu kolmeen toimintalinjaan: Tietojohtamisen vahvistaminen, Kotona asumisen tu-
keminen sekä Palveluun ja hoitoon pääsyn varmistaminen. Hankkeen tulokset ja vai-
kutukset on koottu seuraavasti: 
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Tuloksia: 

 Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. 

 Palvelurakenne mahdollistaa ja tukee kotona asumista, lääkäripäivystys toimii 
kotihoidossa, konsultointi etäpalveluna. 

 Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on saatavilla matalakynnyksisinä ja 
arjen ympäristöissä. 

 Nuorten psykososiaalinen tuki, näyttöön perustuva menetelmä (IPC), on käy-
tössä. 

 Ennaltaehkäisevät palvelut ovat vahvistuneet. 

 Johtaminen perustuu tietoon. 

 Riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on 
varmistettu. 
 

Vaikutuksia: 

 Alueen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 
oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti. 

 Palveluissa korostuvat jatkuvuus, käytettävyys ja ihmisläheisyys. 

 Asukkaat ja asiakkaat ovat osallisina ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen, 
arviointiin ja tuottamiseen. 

 Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus on yhdenmukainen, 
vaikuttava ja vahva. 

 Palvelukokonaisuus pystyy ennakoimaan ja vastaamaan toimintaympäristön 
sekä väestö- ja palvelutarpeen muutoksiin. 

 Kustannusvaikuttavuus on parantunut. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Piia Kujala on antanut hankkeesta lausunnon 
jäsenkunnille:  
 
”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke on täysin valtionrahoitteinen ja si-
ten ei vaadi kuntien omavastuuosuutta.  
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hankevalmistelu on tapahtunut 
yhteistyössä kaikkien yhteistoiminta-alueiden ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kesken. Tämän myötä myös kuntayhtymä Kaksineuvoinen on ollut tiiviisti mukana 
hankkeen valmistelussa ja siten haettavan hankkeen sisältö vastaa myös kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen näkökulmasta tarpeellisia osa-alueita. Maakunnallinen sote-
asiantuntijatyöryhmä on toiminut tiiviisti hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmän jä-
senenä on kuntayhtymä Kaksineuvoisesta ollut kuntayhtymän johtaja. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kannalta on erittäin tarpeellista olla mukana hanke-
haussa ja siten sitoutua sen myötä kehitettäviin osa-alueisiin. Hankkeen avulla kehi-
tetään palvelujärjestelmää siten, että maakunnan toimijat ovat mahdollisimman pit-
källä yhteisessä, samanlaisessa palvelujen järjestämiskulttuurissa maakunnallisen 
sote-toimijan aloittaessa. Hankkeessa kehitettävien toimintamallien ja palvelujen 
käyttöön ottamisesta vastaavat nykyiset sote-organisaatiot, joten toimenpiteet teh-
dään hankkeen aikana organisatorisesti jokaisen oman päätöksenteon kautta.” 
 
Oheismateriaalina on Seinäjoen kaupunginhallituksen pöytäkirjanote sekä hankkeen 
valtionavustuksen hakulomake ja hankesuunnitelma liitteineen. 
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Kunnanjohtaja ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Seinäjoen kaupungille, että Evijär-
ven kunta sitoutuu osallistumaan Seinäjoen kaupungin hallinnoimaan Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen Yhteinen sote-keskus - Etelä-Poh-
janmaa -hankkeeseen. Hankkeen kestoaika on 1.8.2020 - 31.12.2022. 

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

 

  

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

Khall § 65 
27.4.2020 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: 
 Sivistyslautakunta 3/2020, 21.4.2020 
 Tekninen lautakunta 4/2020, 20.4.2020 
 Tekninen lautakunta 5/2020, 23.4.2020 (jatkokokous 4/2020)  
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

11 Evijärven kunnan osallistumien Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n VETO – vai-
kuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta ESR-hankkeeseen 

 13 Evijärven kunnan vaakunan käyttöoikeus 
 14 Maakunnalliseen VETEK-hankkeeseen osallistuminen 
 15 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 54 Puun ostotarjouksen hyväksyminen kiinteistöltä Verstaankytö 52-401-1-237 
 55 Asuntohakemus 
 56 Päiväkoti Tuulentuvan siistijän hoitovapaan jatkaminen 
 57 Liisa Kytölän työsuhteen jatkaminen päiväkoti Tuulentuvan siistijän sijaisena 
   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
159 Ateriakorvaus henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan kotona tapahtuvassa 
etäopetuksessa 

 164 Koulujen vuosisuunnitelman liitteen hyväksyminen 
 165 Koulunkäynninohjaaja ja iltapäivätoiminnanohjaajan työajan lyhennys 
 179 Lukion psykologian ja filosofian opettajan sijainen 
 181 Lisäys sivistystoimenjohtajan päätökseen § 179 
 182 Etäopetuksessa olevien perusopetuksen oppilaiden ateriapalvelu 
 183 Emännän lomauttamisen peruuttaminen 
 188 Muutos keittiöapulaisen lomautukseen 
 189 Saumurin hankinta Särkikylän kouluun 
 190 Kampanjatelineiden hankinta kirjastoon 
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
2 KPO asiakastilin avaaminen koronaviruksen aiheuttaman epidemian aikaisen 
kauppapalvelun organisoimiseksi 

 3 OP-verkkopalvelusopimuksen avaaminen Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiin 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
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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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66 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 66 
27.4.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 7 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 1.4.2020, 7.4.2020, 14.4.2020, 

15.4.2020 (laajennettu jory), 15.4.2020 ja 21.4.2020 
3. Evilämpö Oy, varsinainen yhtiökokous, 24.4.2020 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus esityslista 5/2020 liitteineen, 

28.4.2020 
5. EPSHP, hallitus esityslista 4/2020 liitteineen, 27.4.2020 
6. EPSHP, palvelumaksut 3/2020  
7. E-P:n liitto, maakuntavaltuusto, pöytäkirjaote § 23 Etelä-Pohjanmaan 

maakuntakaava, vaihekaava II kauppa, liikenne, keskustatoiminnot, muu-
toksen hyväksyminen 2/2019, 2.12.2019 

8. E-P:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 4/2020 liitteineen, 6.4.2020 
9. E-P:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 5/2020 liitteineen, 20.4.2020 
10. E-P:n liitto, tiedote Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan muutos 

lainvoimaiseksi, 21.4.2020 
11. Kuntaliitto, yleiskirje, Kansallinen veteraanipäivä 2020, 3/2020 
12. Kuntatyönantajat, yleiskirje, Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuk-

sen muutos, 3/2020 
13. Kuntatyönantajat, yleiskirje, Raportti etätyöstä kunta-alalla, 4/2020 
14. LSSAVI, Päätös, Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suo-

men Aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/5772/2020, 8.4.2020 
15. STM, Sosiaali- ja terveysministeriön koronavirusepidemiaan liittyvät pää-

tökset ja ohjeet  
16. Valvira, päätös, Lupa yksityisen terveydenhuollon antamiseen, 

V/4181/2020, 27.3.2020 
17. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan 

alkamisesta, V/4181/2020, 27.3.2020 
18. Valvira, ilmoitus, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, 

V/5516/2020, 31.3.2020 
19. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Uutiskirje, 30.3.2020 
20. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, Ilmoitus asemakaava-alueelle kohdis-

tuvasta metsänkäyttöilmoituksesta, 1-2020-33602, 21.4.2020 
21. Salkkuraportit, Aktia ja Taaleri, 3/2020 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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67 § MUUT ASIAT 

Khall § 67 
27.4.2020 

1. Liikuntasalin laajennuksen eteneminen 
2. Hyötykäyttöasema 
3. Kuntoilukeskushanke / kuntoilukeskuksen ja kunnan yhteistyö 
4. Koulukuljetusten kilpailutus 
5. Koulukeskuksen piha-alueen kunnostus 
6. Teiden päällystevauriot (ELY) 
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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 56 – 58, 65 - 67 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 59, 60, 61, 62, 63 ja 64 
 

 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 59, 60, 61, 62, 63 ja 64 
 
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. 

 


