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48 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 48  
28.3.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

49 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 49 
28.3.2022 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. 
 

 

50 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 50 
28.3.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Perkkalainen ja Mirva Pietilä. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Perkkalainen ja Mirva Pietilä. 
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51 § VALTUUSTON 21.3.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 51 
28.3.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 21.3.2022 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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52 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2021 TALOUSARVIOON 

Khall § 52 
28.3.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Vuoden 2021 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys toimitetaan 
sen valmistuttua hallitukselle oheismateriaalina.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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53 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 53 
28.3.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

 
Vuosi 2021 valmisteltiin ylijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymässä talousarvi-
ossa vuosikate oli 908 110 €. Poistojen (807 910 €) jälkeen tilikauden tulos oli 
talousarviossa ylijäämäinen 100 200 €. Talousarvioon kirjatuista menoista toiminta-
kulut ovat kokonaisuutena 18 876 330 €. Menoja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 
20 369 930 €. Tuloja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 20 925 290 €. 
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Vuosi 2021 oli jo toinen peräkkäinen kokonaisuudessaan hyvin erikoinen vuosi. Ko-
ronaviruspandemian aiheuttamien poikkeustoimien seurauksena yleisölle avoimet ti-
laisuudet ja kokoontumiset onnistuivat hyvin rajoitetusti vuoden aikana. Keväällä vai-
kutti jo hetkellisestä siltä, että kesästä lähtien voitaisiin palata ns. normaaliin toimin-
taan. Toisin kutenkin kävi ja koko vuosi toimittiin monien toimintaa, erityisetsi yleisöti-
laisuuksia rajoittavien suositusten ja määräysten mukaisesti. Koronapandemian ai-
kana otetun digiloikan myötä etäpalaverien sekä etätyöpäivien hyödyntäminen jatkuu 
varmuudella myös jatkossa. Taloudellisesti vuodesta muodostui arvioitua parempi. 
Keskeisimpänä selityksenä tälle on verotulojen arvioitua parempi kertymä sekä arvioi-
tua paremmat rahoitustuotot. Evijärvi sai verotuloja 497 t€ arvioitua enemmän ja ra-
hoitustuotot ylittivät 134 t€ arvioidun. 
 
Tilikauden tulokseksi muodostui 590 225 €. Vuosikate oli 1 430 250 €. Vuosikate 
oli 522 t€ talousarviota parempi ja talouden toteuma poistojen jälkeen oli noin 
490 t€ talousarvioon kirjattua parempi. 
 
Toiminnan osalta tilivuosi 2021 toteutui koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitus-
ten puitteissa pitkälti talousarvion mukaisesti. Toiminta oli edelleen sopeutettua ja va-
rautuminen sekä erityisjärjestelyt aiheuttivat osaltaan muutoksia ja lisätyötä. Poik-
keuksellisesta tilanteesta huolimatta kunta jatkoi mahdollisuuksien ja rajoitusten mu-
kaisesti kuntastrategiaan perustuvaa aktiivista toimintaa ja kehittämistä. Kuntastrate-
giaa on toteutettu toimenpideohjelmalla, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 
Vuoden 2021 aikana toteutettiin vuosien 2020–2021 toimenpideohjelmaa, joka oli 
kunnanhallituksen 29.6.2020 hyväksymä. 
 
Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut tulot ja menot ylittyivät. Tuloja 
kertyi yhteensä 20 966 915 euroa, joka ylitti budjetoidun noin 42 t€. Menoja kertyi yh-
teensä 21 686 081 €, joka ylitti talousarvion 1,316 M€.  
 
Tulopuolella valtionosuuksia kertyi 9,661 M€ ja verotuloja 8,855 M€. Talousarvioon 
kirjatut valtionosuudet alittuivat 42 t€, mutta verotulot ylittyivät 497 t€. Toimintatuottoja 
kertyi 1,793 M€ ja ne ylittivät 208 t€ budjetoidun. Kunnan sijoitukset kehittyivät vuo-
den aikana suotuisasti. Rahoitustuottoja kunnan tilinpäätöksen kirjattiin 273 t€. Tämä 
on 134 t€ talousarvioon kirjattua enemmän. Sijoitustoiminnan alusta lähtien (2016) 
salkkujen markkina-arvo on 31.12.2021 tilanteessa noin 2,5 M€ yli hankintahinnan. 
 
Menopuolella toimintamenoissa palveluiden ostot ylittivät talousarvioon kirjatun mää-
rärahan. SOTE-palveluiden kustannukset ylittivät talousarvion noin 24 t€. Kaksineu-
voisen palveluista ikäihmisten palveluiden kustannukset ylittivät budjetoidun 187 t€, 
perusterveydenhuolto ylittyi 144 t€, erityispalvelut ylittyivät 64 t€ ja sosiaalipalvelut 
ylittyivät 15 t€. Kaksineuvoisen kautta kulkeva erikoissairaanhoidon laskutus alitti 
budjetoidun 306 t€ (-7,79 %). SOTE-kulut kokonaisuutena laskivat 3,53 % tilinpäätök-
seen 2020 verrattuna, mutta ylittivät vuodelle 2021 budjetoidun 1,03 %. 
 
Vuosia 2020 ja 2021 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaisme-
not kasvoivat, kun taas kokonaistulot laskivat. Kokonaismenot kasvoivat 21,481 mil-
joonasta eurosta 21,886 miljoonaan euroon eli noin 405 tuhatta euroa. Tulot laskivat 
noin 2,292 miljoonaa euroa 23,459 miljoonasta eurosta 21,167 miljoonaan euroon. 
Kokonaistulojen laskussa suurin selittävä tekijä on vuonna 2020 tehty 3,2 M€ lyhytai-
kaisen lainan lisäys. Kokonaismenoissa kasvua selittää suurelta osin käyttöomai-
suusinvestointien kasvu lähes 898 t€:lla. 
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Vuoden 2021 ylijäämäinen tulos kasvattaa kunnan taseeseen kertynyttä ylijäämää, 
joka toimii talouden perustana ja puskurina. Kunnan taseessa ylijäämää on 
3 427 514,47 euroa. Ylijäämää on 1 422,21 euroa/asukas. 

  
Kuntakonsernin tilinpäätös 2021 on ylijäämäinen 787 320 €. Kuntakonsernin ta-
seessa on kertynyttä ylijäämää 1 670 202 €. Ylijäämää on 693 euroa/asukas. Konser-
nilukujen tarkastelu on merkittävää, sillä kriisikuntakriteerien mukaiset tarkastelut teh-
dään konserniluvuilla. 
 
Talousarvioon 2021 päätetyistä investoinneista 1 460 000 € toteutui 2 488 581 € ja 
nettona 1 986 954 euroa. Toteuma investointimenoista on kokonaisuudessaan 168,7 
% ja nettona 136,1 %. Nettototeumassa investointimenoista on vähennetty tulot. 
Isoimmat investoinnit kohdistuivat koulukeskuksen sisäliikuntatilan laajennukseen 
(2021–2022) sekä Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraukseen (2020–2021). Li-
säksi merkittäviä investointeja kohdistui hyötykäyttöaseman maa-alueen ostoon ja 
asfaltointiin, järven kunnostukseen, Juustolan pumppaamoon, talojohtojen rakentami-
seen ja urheilukentän varasto- ja pukutilan rakentamiseen. 
 
Vuosina 2018–2020 Evijärven kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset. Tasapainoisessa 
kuntataloudessa menojen ja tulojen on oltava pitkässä juoksussa tasapainossa. 
Vuonna 2020 talouden tasapainottamistyöryhmä etsi keinoja kunnan talouden tasa-
painottamiseksi pitkällä aikavälillä. Talouden tasapainottamistoimena kunnanval-
tuusto päätti kunnallisveron 1 prosenttiyksikön korottamisesta 22,5 prosenttiin vuo-
delle 2021.Talouden seurannan ja arvioinnin perusteella tulee edelleen tehdä tarvitta-
essa korjaavia toimia, jos kunnan taloustilanne kääntyy uudelleen lasku-uralle. 
 
Vuoden 2022 osalta koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan edelleen kuntatalou-
teen, vaikka itse pandemia kevään aikana laantuisikin ja sitä kautta välittömät vaiku-
tukset kunnan toimintaan lievenisivät. Koronavirustilanne sekä sen seurannaisvaiku-
tukset pitkällä aikavälillä, erityisesti SOTE kulujen kautta todennäköisesti heikentävät 
kuntien taloudellista tilaa ja näin ollen entisestään vaikeuttaa kuntien talouden tasa-
painon saavuttamista. Toisaalta SOTE palveluiden siirto hyvinvointialueelle toteutuu 
vuoden 2023 alusta, jolloin kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. Helmi-
kuun lopulla alkanut sota Ukrainassa vaikuttaa myös kunnan toimintaan ja arkeen. 
Evijärvellä on varauduttu Ukrainasta sotaa pakenevien majoitukseen. Maaliskuun lo-
pulla Evijärvelle on saapunut Ukrainasta sotaa pakenevia muutamaan kunnan 
vuokra-asuntoon. Lisäksi Ukrainan tilanteen vaikutus talouteen yleisesti tulee heijas-
tumaan myös kuntiin. 
 
Vuoden 2021 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
 
2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämä 590 224,99 € 
jätetään taseen yli-/alijäämätilille. 
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Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tilinpäätökseen tekstitar-
kistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia, 
jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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54 § KIINTEISTÖJEN HUUTONIEMI 52-401-7-26 JA HAKASKUKKULA 52-401-7-253 
HANKINTA 

Khall § 54 
28.3.2022 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Evijärven kunnan keskustassa on kahdesta eri kiinteistöstä muodostuva asuin- ja lii-
kekiinteistökokonaisuus Kauppatien ja Antinniementien risteyksessä osoitteessa 
Kauppatie 13. Kiinteistökokonaisuudella on purkukuntoinen liikerakennus. 

 
Kiinteistökokonaisuus muodostuu kahdesta eri kiinteistöistä Huutoniemi 
52-401-7-26 pinta-alaltaan 572 m² ja Hakaskukkula 52-401-7-253 pinta-alaltaan  
1436 m². Kiinteistöjen Huutoniemi ja Hakaskukkula yhteispinta-ala 1963 m². 
Purkukuntoinen liikerakennus sijaitsee kiinteistöllä Hakaskukkula 52-401-7-253. 

 
Kiinteistökokonaisuuden kauppahinnaksi on neuvoteltu 10 000 €. Hinta sisältää vesi 
ja viemärilaitoksen liittymät sekä sähköliittymän. 

 
Kiinteistöllä Hakaskukkula oleva rakennus on viime vuosina toiminut autotallina, josta 
vuokrasopimus on edelleen voimassa. Rakennus on muutoin ollut käyttämättömänä 
ja se on kärsinyt kosteudesta. Varastokäyttöä lukuun ottamatta rakennus on käyttö-
kelvoton, eikä sen korjaaminen asuin- tai liikekäyttöön ei ole taloudellisesti kannatta-
vaa. Hankintahinnan lisäksi kunnalla aiheutuu rakennuksen mahdollisesta purkami-
sesta arviolta 10 000–20 000 €:n lisäkulut. 

 
Hankkimalla kyseinen kiinteistökokonaisuus kunnalle ja purkamalla keskeisellä pai-
kalla oleva huonokuntoinen rakennus, saadaan kuntakuvaa siistittyä ja kehitettyä.   
 
Kiinteistökokonaisuuden sijainti on kunnan kehittämisen kannalta hyvällä paikalla. 
Asemakaavassa kyseiset kiinteistöt muodostavat on asuin- ja liikerakentamiseen va-
ratun AL-tontin. 

 
Kiinteistökokonaisuuden kaupasta on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksessa ja 
on katsottu kunnan kannalta hyväksi viedä hankintaa eteenpäin. 

 
Oheismateriaalina lähetetään kiinteistökokonaisuuden kartta- ja kaavaote. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväk-
syä kiinteistökaupan kokonaisuutena, johon kuuluvat kiinteistöt Huutoniemi 52-401-7-
26 pinta-alaltaan 572 m² ja Hakaskukkula 52-401-7-253 pinta-alaltaan 1436 m² kaup-
pahinnalla 10 000 €. Kauppahinta jakaantuu kiinteistöille pinta-alojen suhteessa.   
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040-7699300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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55 § KULTANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, KUULUTUS VIREILLE TULOSTA 

Khall § 55 
28.3.2022 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivitys on käynnistynyt. Evijärven keskus-
tan alueella olevaa kokonaisasemakaavaa laajennetaan ja olevaa kaavaa päivitetään 
tarvittavilta osin tontti- kortteli tai useamamman korttelin alue kerrallaan.  
 
Asemakaavoituksen käynnistyminen tulee julkisesti kuuluttaa. Kuulutuksen tulee olla 
nähtävillä vähintään 30 päivää.  
 
Hallintosäännön mukaan kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 

  
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käynnistää Evijärven keskustan alueen 
kokonaisasemakaavan laajentamisen Kultaniemen alueelle. Kunnanhallitus hyväksyy 
hankkeelle laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 
4.4. – 13.5.2022 väliseksi ajaksi. 
 
Kuulutus asemakaavoituksen käynnistymisestä sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma pidetään nähtävillä kunnan verkkosivulla ja Evijärven kunnantalolla teknisen 
toimen neuvotteluhuoneessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040-7699300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 
 
Merkittiin, että Markus Kattilakoski ja Juha-Matti Kujala postuivat esteellisinä (osalli-
suusjäävi) asian käsittelyn ajaksi. 
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56 § KUOPPA-AHON ALUEEN ASEMAKAAVAN PÄIVITYS, KUULUTUS VIREILLE TU-
LOSTA 

Khall § 56 
28.3.2022 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivitys on käynnistynyt. Evijärven keskus-
tan alueella olevaa kokonaisasemakaavaa laajennetaan ja päivitetään tarvittavilta 
osin tontti- kortteli tai useamamman korttelin alue kerrallaan.  
 
Asemakaavoituksen käynnistyminen tulee julkisesti kuuluttaa. Kuulutuksen tulee olla 
nähtävillä vähintään 30 päivää.  
 
Hallintosäännön mukaan kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 

  
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käynnistää Evijärven keskustan alueen 
kokonaisasemakaavan päivityksen Kuoppa-ahon alueella. Kunnanhallitus hyväksyy 
hankkeelle laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville 
4.4. – 13.5.2022 väliseksi ajaksi. 
 
Kuulutus asemakaavoituksen käynnistymisestä sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma pidetään nähtävillä kunnan verkkosivulla ja Evijärven kunnantalolla teknisen 
toimen neuvotteluhuoneessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040-7699300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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57 § VATTUAHON TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA PÄIVI-
TYS, KUULUTUS VIREILLE TULOSTA 

Khall § 57 
28.3.2022 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
  

Keskustan alueen kokonaisasemakaavan päivitys on käynnistynyt. Evijärven keskus-
tan alueella olevaa kokonaisasemakaavaa laajennetaan ja päivitetään tarvittavilta 
osin tontti- kortteli tai useamamman korttelin alue kerrallaan.  
 
Asemakaavoituksen käynnistyminen tulee julkisesti kuuluttaa. Kuulutuksen tulee olla 
nähtävillä vähintään 30 päivää.  
 
Hallintosäännön mukaan kaavoitus kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 

  
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käynnistää Evijärven keskustan alueen 
kokonaisasemakaavan päivityksen ja laajennoksen Vattuahon teollisuus alueella. 
Kunnanhallitus hyväksyy hankkeelle laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
asettaa sen nähtäville 4.4. – 13.5.2022 väliseksi ajaksi. 
 
Kuulutus asemakaavoituksen käynnistymisestä sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma pidetään nähtävillä kunnan verkkosivulla ja Evijärven kunnantalolla teknisen 
toimen neuvotteluhuoneessa. 
    
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040-7699300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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58 § ESITYKSET 6.12.2022 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ  

Khall § 58 
28.3.2022   Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 29.4.2022 mennessä.  

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

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

Khall § 59 
28.3.2022 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 
 18 Asuntohakemus 

 
 Sivistystoimenjohtaja: 

 Päätökset §:t 
 107 Tuntiopettajan työsuhteen jatkaminen 
 109 Eron myöntämien 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 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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60 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 60 
28.3.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1647255386790 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1647450427812 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1647797710551 
4. Avustuspäätös EPOELY_3471_2021-15-03-2022 
5. EPSHP laskutustilasto jäsenkunnille tammi-helmikuu 2022 
6. EPSHP Nyrkki_tiedote 14032022 
7. Kuntainfo_1_2022_Ukraina_oikeus palveluihin 09032022 
8. Kuntaliitto_ Muuttoliiketilannekuva.Ukraina.17.3.2022 
9. Kuntaliitto_Kansallisen veteraanipäivän suositus 
10. Kutsu_ Läntisen Suomen vesihuoltostrategian 2050 julkistamistilaisuus 
11. Lapsiasiainvaltuutettu_11032022 
12. Aiesitoumuslomake_ Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa 
13. Metsäkeskus_Ilmoitus_yleiskaava_Kunta_2022-03-17_03-59-49 
14. OM Päätös Aluevaalit kunnalle suoritettava kertakorvaus 
15. STM_Ohjauskirje_21032022 
16. Uuden ajan esihenkilötyö - esihenkilövalmennus hyvinvointialueelle 
17. VN_7780_2022-STM-4Ohjauskirje lakkoon varautumisesta ja sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteessa 
  

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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61 § MUUT ASIAT 

Khall § 61 
28.3.2022 
  1. Ukrainalaisten avustamisen tämän hetkinen tilanne. 
  2. Seuraava kokous 25.4.202 
  3. Suolinevan tuulivoimahanke. 
  4. Väestönsuojat 
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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: 48-53 
 

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

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 48-53 
 
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 takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen 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) 

 
 
 
 

 
 
 


