
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 22.2.2021    
Kunnanhallitus 

  PÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2021  
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
  22.2.2021 klo 17.30 – 19.11               tauko 17.53 -18.00 
  

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Teams / kunnanvirasto, valtuustosali 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Jari Anttikoski 
Markus Kattilakoski 
Teemu Kauris 
Aapo Kirsilä 
Marja-Leena Kultalahti  
Alina Lehto 
Satu Ritala 
Anne Kniivilä  
Marita Huhmarsalo  
 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
varajäsen 
varajäsen 

Läsnä 
x 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja 
Mikko Saarijärvi, valtuuston I varapuheenjohtaja 
Rita Haapasaari, valtuuston II varapuheenjohtaja 
Mikko Huhtala, kunnanjohtaja, esittelijä 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri 
Jouni Pummila, hallintopäällikkö, pöytäkirjan pitäjä 
Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja 
 

x 
- 
x 
x 
x 
x 
x 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 34 

 
ASIAT 

 
§§ 34 - 40 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 36 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Jari Anttikoski 
puheenjohtaja 

 
 
 
 Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä      . päivänä helmikuuta 2021 
     
 
Marita Huhmarsalo                       Satu Ritala 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille       .2.2021 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 
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34 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 34 
22.2.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
35 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 35 
22.2.2021 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. 

 

36 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 36 
22.2.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markus Kattilakoski ja Satu Ritala 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Huhmarsalo ja Satu Ritala. 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 22.2.2021 52 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

37 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 
KUNTAVAALEJA VARTEN  

 
Khall § 27 
15.2.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Käsittelyn aikana puheenjohtaja määräsi tauon ajalle 18:01 – 18:08.   
 
Puheenjohtaja esitti asian pöydälle jättämistä. Kukaan ei vastustanut esitystä. 
 
Päätös: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.  
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Khall § 37 
22.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
4. päättää asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
5. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

6. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Keskustelun aikana puheenjohtaja määräsi tauon 17.53 – 18.00 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vaalilautakunnan sekä vaalitoimi-
kunnan sekä valitsi jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan 
sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj. 1. Heli Saari 
Ingegerd Aspholm vpj. 2. Janne Mikkola 
Hannu Vesala  3. Ulla Linturinne 
Ulla Lassila   4. Harri Laukkonen   
Riitta Perkkalainen  5. Tarja Jokela 
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Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Ilmari Sulkakoski pj. 1. Ulla Lassila 
Pirjo Uutela  vpj. 2. Merja Leppälä 
Ulla Linturinne  3. Hannu Vesala 
   
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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 38 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 38 
22.2.2021 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: 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 - 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 9 – 16 Pihatien talvihoitoavustuspäätös  
   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 42 Sijaisen ottaminen keskikouluun 
 43 Lukion koepalvelinten hankintapäätös 
 44 Ankkuriohjaajan irtisanoutuminen 
 
 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. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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39 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 39 
22.2.2021  

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 3 kpl 
2. EPELY, Ilmoitus jätehuoltorekisteri, 18.2.2021 
3. EPSHP, Hallitus, esityslista 22.2.2021 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, kuntaosuudet 2020, 17.2.2021 
5. EP:n Liitto, Pro Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje 1/2021, 17.2.2021 
6. EPELY, Ilmoitus rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja huo-

mautus Evijärven kunnalle, 4.2.2021 
7. EPSHP, Jäsenkuntalaskutus, 2020, 16.2.2021 
8. Kuntaliiton yleiskirje 4/2021 22.2.201 
9. Valtiovarainministeriö, Avustuksen hakeminen kuntien digitalisaation edistämi-

seen VN/2777/2021, 18.2.2021 
10. Eskoo, Tiedot konsernitilinpäätöstä varten 2020, 18.2.2021 

 
  
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 

saatetuksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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40 § MUUT ASIAT 

Khall § 40 
22.2.2021 
 

1. Kunnanhallituksen seuraava kokous 15.3.2021 klo. 17.30 
2. Liikuntasalin laajennus 
3. Iltakoulu liikuntasalin laajennuksesta valtuustolle, tekniselle lautakunnalle ja halli-

tukselle 1.3.2021 klo 18.00 
4. 2 -vuotinen esiopetuskokeilu 
5. Koulukuljetusreitit  
6. Kuljetusliike Pahkakankaan valituksen tilanne 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 34 – 36, 38 - 40 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 37 
 

 Hallintolainkäyttölaki 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  
 
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. 

 
 


