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33 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 33 
19.9.2022  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 13.9.2022 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 14.9.2022. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 13.9.2022.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 

34 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 34 
19.9.2022 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 

 Pertti Vesala ehdotti, että Sebastian Mäkelä ja Pasi Mäntylä valitaan pöytäkirjan-
tarkastajiksi. 

 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sebastian Mäkelä ja Pasi Mäntylä. 
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35 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2022 – 30.6.2022 

Khall § 115 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2022 – 
30.6.2022.  
 
Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2022 oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa valtuus-
tolle tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 35 
19.9.2022 Liitteenä toteumaraportti 1.1. – 30.6.2022. 
 

 Päätös: Valtuusto merkitsi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta tiedokseen. 
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36 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022 

Khall § 135 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsää-
dännön. Sen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvinvointialueille. Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmisteluun liittyvillä tehtäväkokonaisuuksilla on ollut merkittävä 
vaikutus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintaan tammi – kesäkuussa 2022. Esi-
merkkinä tästä on ICT-pilotointi, jonka myötä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on liitetty 
tulevan hyvinvointialueen verkkoon ja myös laitekantaa on uudistettu merkittävästi. 
Kokonaisuutena osallistuminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa 
toimivien jaostojen, niiden alajaosten ja työryhmien toimintaan, strategiatyöhön sekä 
talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekteihin on sitonut arvioin-
tijaksolla enenevästi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstön työaikaa. 
  
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen merkitsee myös niiden ja kuntien yh-
dyspintarakenteisiin liittyvien sopimusten valmistelua sekä vapaaehtoisten kuntayhty-
mien vastuulla olleiden muiden kuin sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtymistä 
kunnille. Yhtymähallituksen päätökseen 9.11.2021 §123 perustuva valmistelu työpa-
jatoimintojen siirtämisestä jäsenkuntien vastuulle on käynnistynyt. Tavoitteena on siir-
ron toteuttaminen 1.11.2022 alkaen. 
  
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen viimeiseen toimintavuoteen sisältyy myös Kauhavan 
hyvin-vointikeskus Oy:n omistaman uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen ja 
käyttöönotto syksyllä 2022. Kiinteistön luovutus toteutuu 30.8.2022 mennessä, sen 
kalustaminen on aikataulutettu syyskuulle ja varsinainen toimintojen muutto loka-
kuulle 2022. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on vuoden 2022 ajan toiminut käyttöön-
ottoprojekti, jonka projektikoordinaattori on toiminut Kauhavan Hyvinvointikeskus 
Oy:n, urakoitsijoiden, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja laitetoimittajien yhteys-
tahona hyvinvointikeskuksen rakentamisen loppuvaiheen ratkaisuissa sekä vastannut 
kiinteistön kalustamisen ja toimintojen muuton käsittävän aikataulutettu suunnitelman 
laatimisesta. Kokonaisuuteen on sisältynyt myös Kauppatie 107 B kiinteistöön tapah-
tuvat muutot, jotka koskevat hallintoa ja Kauhavan kotihoitoa. 
 
COVID-19-koronaviruspandemia on jatkunut voimakkaana ja näkynyt koko väestön ja 
Kuntayhtymän henkilöstön runsaina sairastumisina edelleen vuoden 2022 aikana. 
Pandemiatilanteen hoitaminen on vaatinut jatkuvaa arviointia, jota on toteutettu Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen sote-organisaatioiden yhteistyönä. 
  
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella on koko tarkastelujakson ajan toiminut Alueel-
linen valmiusjohtoryhmä, jonka toimintaan ovat osallistuneet kuntayhtymän ja jäsen-
kuntien johtoryhmien edustajat. Valmiusjohtoryhmän agendana oli 21.3.2022 saakka 
COVID-19-koronaviruspandemian alueellinen tilanne. Edellä mainitusta ajankohdasta 
eteenpäin valmiusjohtoryhmä on keskittynyt alueelleen saapuneiden Ukrainan sotaa 
pakenevien ihmisten tilanteen ja palveluiden järjestämisen kysymyksiin. Jäsenkuntien 
maahanmuuttokoordinaattorit ovat 21.3.2022 alkaen osallistuneet sen työskentelyyn. 
 
Rekrytointiyksikön toimintaa on tehostettu ottamalla käyttöön uusia osia käytettävästä 
järjestelmästä ja laajennettu toiminta pelkistä ikäihmisten palveluista koko kuntayhty-
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män rekrytointiyksiköksi. Muutoksen yhteydessä Ikäihmisten palveluissa käytössä ol-
lutta varahenkilöstöjärjestelmää on laajennettu mm. neuvolaan, osastolle ja hammas-
hoitoon sekä vammaispalveluihin. 
  
Henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen on ollut nähtävissä myös Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen alueella. Tähän on reagoitu tiivistämällä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimen ja alueen oppilaitosten kanssa ja panostettu kuntayhtymän toimintojen nä-
kyvyyden lisäämiseen. Rekrytointiyksiköllä on ollut keskeinen rooli edellä todettujen 
toimenpiteiden toteutuksessa. Myös perehdytyksen toimintamalli on päivitetty ja te-
hostettu mentoroinnin toimintamallin käyttöä. Näillä halutaan nopeuttaa ja tukea uu-
sien työntekijöiden kiinnittymistä työtehtäviin ja työyhteisöön. 
  
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos tammi – kesäkuussa 2022 oli 1,6 M€ euroa alijää-
mäinen. Oman toiminnan tuotot olivat 4,1 M€, toteutuma 54,6 %. Oman toiminnan 
tuottojen kertymä ylittyi 346 452 eurolla. Oman toiminnan kulut tammi-kesäkuussa 
2022 olivat 28 707 041 M€, toteuma 52,5 %. Oman toiminnan kulut ylittivät talousar-
vion tasaisen toteuman 1 352 284 eurolla. 
  
Erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät 595 878 eurolla ja niiden toteuma oli 52,1 %. Ku-
lut ovat ylittyneet Kauhavan osalta noin 600 000 € ja alittuneet Evijärven osalta noin 
13 000 eurolla. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kulut ylittyivät 27 708 eu-
rolla, toteuma 51,8 %. Eskoon kulut olivat kuitenkin jonkin verran alemmat (-1 %), 
kuin edellisvuoden vastaavalla tarkastelujaksolla.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan, erikoissairaanhoidon ja Eskoon käsit-
tävät toimintakulut tammi – kesäkuulta 2022 olivat 44 057 121 M€. Ne ylittivät tasai-
sen toteuman 1 975 869 eurolla, toteuma 52,3 %. Toimintakuluihin sisältyy Covid-19-
koronaviruspandemiasta aiheutuneet kulut, joiden valtionavustushaku avautuu- vasta 
syyskaudella 2022. Avustuksen myöntämistä koskeva valtioneuvoston asetus on par-
haillaan valmistelussa. 
  
Sosiaalipalvelujen tuotot ovat tarkastelujaksolla ylittäneet tasaisen kertymän. Kulujen 
osalta asiakaspalveluiden ostot ja avustukset ovat ylittyneet. Lastensuojelupalvelui-
den tarve on ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022 kasvanut. Työmarkkinatuen kunta-
osuudet ovat kääntyneet laskuun. 
  
Uuteen hyvinvointikeskukseen tulevan perhekeskuksen kohtaamispaikan toiminnan 
käynnistämiseen on kohdennettu yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen 
kanssa toteutettava kehittämispilotti, jonka tavoitteena on muodostaa eri palvelut 
sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintoja integroiva toimintamalli. 
 
Ikäihmisten palveluissa on toteutettu osana hyvinvointialueen valmistelua RAI- arvi-
ointi- ja laatujärjestelmän käyttöönottoa. Kotihoitoon on hankittu kuusi leasing-autoa 
helpottamaan työntekijöiden liikkumista ja madaltamaan liikkumisesta aiheutuvia kus-
tannuksia. Etäpalveluja yhtenä kotihoidon palvelumuotona on tehostettu lisäämällä 
etähoitolaitteiden määrää. Palaute etäpalveluista on ollut hyvää ja ne ovat myös va-
pauttaneet aikaa työntekijöiden matkoihin kuluvasta ajasta varsinaiseen asiakastyö-
hön. 
  
Palvelurakennetta on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden kasvaviin palvelu-
tarpeisiin. Yhtymähallitus on 24.5.2022 § 54 tehnyt päätöksen kotihoidon ryhmäkoti 
Elinantuvan toiminnan lakkauttamisesta vuoden loppuun mennessä. Tästä vapautu-
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via resursseja on käytetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen suurimman ja Elinan-
tupaa kustannustehokkaamman palveluasumisyksikkö Helmirannan toiminnan tehos-
tamiseen. Lisäksi yhtymähallitus on 21.6,2021 §62 päättänyt terveyskeskusosastolta 
vapautuvien Iltakellon tilojen ottamisesta tehostetun palveluasumisen käyttöön, minkä 
tavoitteena on turvata Ikäihmisten palveluiden mahdollisuutta vastata tehostetun pal-
veluasumisen välttämättömään tarpeeseen siten, että kuormitus ei kohdentuisi ikäih-
misten palvelujen muihin toimintoihin tai terveyspalveluihin. Yhtymähallitus on 
21.6.2022 § 62 vahvistanut Härmän vanhustentukisäätiön ja Kuntayhtymä Kaksineu-
voisen väliset sopimukset Leporannan palvelukodin hoitotyön siirtämisestä Kuntayh-
tymän vastuulle 1.10.2022 alkaen. 
  
Ikäihmisten palveluiden menot ovat ylittyneet henkilökustannusten osalta. Suoriteker-
tymät ovat alittuneet molemmissa jäsenkunnissa johtuen muun muassa tilanteista, 
joissa COVID-19-koronaviruspandemian takia ei kaikkia tehostetun palveluasumisen 
paikkoja ole ollut mahdollista välittömästi täyttää. 
  
Terveyspalveluissa COVID-19-koronaviruspandemian rauhoittuminen kevään 2022 
aikana näkyi erillisen infektiovastaanoton purkamisena ja koronarokotusten hiljenty-
misenä. Koronanäytteenottoa on edelleen järjestetty koronalle alttiille riskiryhmäläi-
sille sekä sote-henkilöstölle. 
  
Terveyspalveluiden kulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman. Pääasialli-
sesti ylitykset ovat johtuneet palveluiden ostosta (koronanäytteenoton laboratoriokus-
tannukset), hoitotarvikkeista (suojatarvikkeet) sekä hoitotarvikejakelusta. Henkilöstö-
kulut ovat hieman ylittyneet johtuen koronapoissaoloista sekä rokotustoimintaan tarvi-
tusta henkilökunnasta. 

 
 Osavuosikatsaus on oheismateriaalina.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Valt § 36 
19.9.2022 Oheismateriaalina Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 
  

Päätös: Valtuusto merkitsi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 
 30.6.2022 tiedokseen. 
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37 § VUODEN 2023 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023–2025 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 134 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä 
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin 
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitel-
makausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 
edelllytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitel-
massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 
 
Vuoden 2023 alusta tulee voimaan sote-uudistus, joka vaikuttaa merkittävästi kunnan 
toimintaan ja talouteen. Tehtäviä siirtyy hyvinvointialueelle, mutta samalla uudistus 
vaikuttaa tehtäviä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestel-
mään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.  
Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet arvioita uudistuksen vaikutuksista 
kuntien talouteen. Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset 
on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvioiden ja vuoden 2022 talousarviotieto-
jen perusteella. Kuntien tulotiedot on päivitetty valtiovarainministeriön uusimpien tie-
tojen ja arvioiden mukaan vuoden 2022 tasossa. 
 
Edelleen syksyn päivityksessä otetaan huomioon laskelmien taustalla olevien aineis-
tojen päivitykset, kuten lopullinen tilinpäätös 2021 ja arvio tilinpäätöksestä 2022. 
 
Lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus määritellään vuo-
sien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. 

 
Johtoryhmä, lautakunnat, hallitus ja valtuusto valmistelevat ja käsittelevät talousar-
viota laadintatavoitteiden mukaisesti. 

 
Talousarviovalmistelun taustalla on hyväksytty kuntastrategia ja sen linjaukset. Kun-
tastrategiaa toteutetaan hallituksen hyväksymällä toimenpideohjelmalla. Strategian 
toteutumista valmistelee, seuraa ja arvioi strategian ohjausryhmä. Strategian toimen-
piteisiin varataan riittävät määrärahat. 
 
Kuntalaki ei edellytä vuositasolla tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä 
nollatulokseen. Käytännössä tiilikauden tulos voi olla talousarviossa tai yksittäisenä 
suunnitelmavuotena voi olla yli -tai alijäämäinen. Laadittavan taloussuunnitelman on 
kuntalain mukaan oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

useita keskusteluita ja käsittelyitä. Hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset ta-
lousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2022. 
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 Liitteenä Evijärven kunnan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 laa-
dintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja 
vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Juha-Matti Kujala saapui klo 18.04 tämän pykälän käsittelyn aikana. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 37 
19.9.2022 Liitteenä Evijärven kunnan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025 laa-

dintaohjeet. 

 
 Päätös: Valtuusto merkitsi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 talous-
 suunnitelman laadintaohjeet tiedokseen.  
  

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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38 § ERON MYÖNTÄMINEN TERHI KULTALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 117 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Terhi Kultalahti on jättänyt 1.8.2022 sähköpostilla eropyynnön kunnan luottamusteh-
tävistä. Syynä on paikkakunnalta muutto. Hän on toiminut Kaksineuvoisen yhtymä-
hallituksen jäsenenä. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Terhi Kultalahdelle Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 38 
19.9.2022 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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39 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLI-
TUKSEEN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 118 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Terhi Kultalahti on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenenä. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki 
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven kunta neljä (4) jäsentä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

                  
  Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäsenen eronneen tilalle. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 39 
19.9.2022 
 Pertti Vesala ehdotti, että Minja Keto valitaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymä-
 hallitukseen eronneen tilalle ja varajäseneksi Kalle Kaski. Minja Keto on ollut Terhi 
 Kultalahden varajäsen 

 
 Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti Minja Kedon Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yh-
 tymähallitukseen eronneen tilalle ja varajäseneksi Kalle Kasken.  
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40 § ERON MYÖNTÄMINEN IIRIS TAKAMAALLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 119 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Iiris Takamaa on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi 1.9.2022 alkaen. Hän on toiminut kunnan varavaltuutettuna, sivistys-
lautakunnan jäsenenä ja nuorisovaltuutettuna. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

myöntää Iiris Takamaalle eron valtuuston varajäsenyydestä ja valtuuston valitsemista 
kunnan luottamustehtävistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 40 
19.9.2022 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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41 § JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 120 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Iiris Takamaa on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa sivistyslautakunnan jäsen. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan lautakuntien toimikausi on valtuustokausi. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.   

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see sivistyslautakuntaan jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja 
tasa-arvolain määräykset. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-

kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 41 
19.9.2022 
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 Markus Kattilakoski ehdotti, että sivistyslautakuntaan eronneen tilalle valitaan Mari 
 Takamaa. 

 Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti sivistyslautakuntaan eronneen tilalle Mari Ta-
 kamaan. 
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42 § ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2022-2025 

Khall § 123 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kun-
tien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen vä-
estön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava 
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja 
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- 
ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden 
kesken. 
 
Sote-uudistuksen kynnyksellä Etelä-Pohjanmaalla päädyttiin ennakoivasti kokoa-
maan alueelle ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, 
jota lähdettiin kokoamaan Aksilan, Rakenneuudistus- hankkeen ja SONet BOTNIAn 
yhteisellä vetovastuulla keväällä 2021. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi käsiteltäviksi 
aihekokonaisuuksiksi valittiin sote-uudistuksen keskiössä olevia aiheita: 

 
1. Alueellisen tietojohtamisen suunnitelma 
2. Sote-tilannekeskus 
3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut (sisältää Etelä-Pohjanmaan huume-
ohjelman) 
4. Muistisairaan palveluketju 
5. TKIO-integraatio 
6. Lasten ja perheiden palvelut: monialaisen lastensuojelun ja lapsiper-
hepalvelujen tukeminen 

 
Järjestämissuunnitelman työstämistä on ohjannut päätyöryhmä, jonka puheenjohta-
jana on toiminut Tero Järvinen. Ryhmän jäseninä ovat olleet kunkin asiakokonaisuu-
den ryhmien puheenjohtaja ja lisäksi ryhmään nimettiin sote-toimijoita monipuolisesti 
edustavia jäseniä Aksilan ohjausryhmästä sekä sosiaalihuollosta. Suunnitelmaa on 
käsitelty myös Aksilan ohjausryhmässä toistuvasti. Suunnitelma on tehty ajanjaksolle 
2022–2025, mutta käytännössä se tulee vaatimaan päivitystä jo vuoden kuluttua sen-
kin vuoksi, että järjestämissuunnitelman suositusten edistäminen on vuosina 2022–
2023 keskeisesti osa sote-uudistushankkeita sekä hyvinvointialueen valmistelua ja 
sen toiminnan käynnistämistä. Sen jälkeen vastuutahot tulee määritellä uudelleen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 
21.6.2022 § 64. Yhtymähallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. 
 
Liitteenä on alueellisten työryhmien valmistelema ja Aksilan ohjausryhmän, sekä sai-
raanhoitopiirin valtuuston 6.6.2022 § 20 hyväksymä esitys alueelliseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
1. Evijärven kunta hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2022–2025.  
2. Evijärven kunnalla ei ole lausuttavaa järjestämissuunnitelmaan. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Valt § 42 
19.9.2022 Oheismateriaalina on Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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43 § JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 124 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

Järvinet Oy:n osakassopimus on solmittu Alajärven kaupungin, Alavuden kaupungin, 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Evijärven kunnan, Järviseudun koulutuskun-

tayhtymän, Kauhavan kaupungin, Kauhavan Vesi Oy:n, Kuortaneen kunnan, Kunta-

yhtymä Kaksineuvoisen, Lappajärven kunnan, Millespakka Oy:n, Perhon kunnan, 

Soinin kunnan, Vimpelin kunnan, Ähtärin kaupungin ja Järvinet Oy:n välillä. 

Osakassopimusta on päivitetty Perhon kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialu-

een tultua Järvinet Oy:n osakkaiksi. 

 

Osakassopimus on käsitelty Järvinet Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2022 ja Järvinet 

Oy:n hallitus on sen osaltaan hyväksynyt. Kunkin sopimusosapuolen tulee vielä hy-

väksyä sopimus. 

 

Oheismateriaalina Järvinet Oy:n osakassopimus. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Järvinet Oy:n 

osakassopimuksen hyväksymistä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 43 
19.9.2022 Oheismateriaalina Järvinet Oy:n osakassopimus. (Oheismateriaalina oleva osakasso-

pimus ei ole julkinen, sopimusluonnos sisältää liikesalaisuuksia, joten asiakirja on sa-
lassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön no-
jalla.) 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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44 § PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN MAA-AINESKERROKSET 

Tekla § 42 
22.8.2022 Valtuusto käsitteli uutta päiväkotia koskevan valtuustoaloitteen 22.3.2022 §:ssä 8. 

Valtuusto totesi päätöksessään § 8 valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi muutoin, 
paitsi se edellytti teknistä toimea selvittämään koekairauksilla päiväkodin piha-alueen 
toteutuneet maa-aineskerrokset. 

 
Aluetaito Oy on tehnyt 12.5.2022 päiväkodin piha-alueelle koekairauksen neljään 
kohtaan päiväkodin rakennusurakkaan kuuluvalle asfaltoidulle alueelle. 
 
Kairausten koekuopparaportti lähetetään esityslistan mukana. 
 
Valtuustoaloitteessa on esitetty kysymys: Miten aiotaan menetellä päiväkodin alueen 
rakennetuiksi kerrottujen, mutta rakentamattomien rakennekerrosten kanssa? Kuinka 
varmistetaan kerrotun mukaiset toteutuneet kerrokset? 
 
Ennen päiväkodin urakkatarjouspyyntöjä tekninen toimi teetti tulevan päiväkodin ra-
kennuspaikalta pohjatutkimuksen. Pohjatutkimuksen perusteella selvitetään sovel-
tuuko rakentamispaikka maanvaraisesti perustettavaan rakentamiseen. Pohjatutki-
muksella selvitetään yleensä ennen varsinaisen rakentamisen alkamista olevalta 
maan pinnalta alkaen mitä maalajiketta milläkin syvyydellä on ja mikä on esiintyvien 
maalajikkeiden kantavuus. Pohjatutkimuksen teki Aluetaito Oy.  
 
Päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntömateriaaliin sisältyi Aluetaito Oy:n laatima 
pohjatutkimusaineisto, jonka mukaan päiväkodin rakentajaksi valittava urakoitsija 
teettää varsinaiseen rakentamiseen tarvitsemansa suunnitelmat itse. 
 
Päiväkodin rakentamisurakkaan sisältyi päiväkodin leikkipihan ja varsinaisen päivä-
kotirakennuksen lisäksi pieni alue asfaltoitavaa kävelytietä ja kiinteistönhuoltoa var-
ten. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetty kysymys maakerrosten puutteista koskee siis päiväkodin 
rakentamisurakkaan sisältyneeseen asfaltoituun alueeseen.  

 
Evijärven uuden päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntöaineistossa tai Evijärven päi-
väkodin rakentamista ohjaavassa muussa asiakirjassa ei ole esitetty sellaista kuvaa 
tai määrettä, jonka mukaan maanrakentaminen olisi täytynyt tehdä päiväkodin raken-
tamisurakkaan sisältyneellä asfaltoidulla alueella johonkin määrättyyn syvyyteen 
saakka. 
 
Aikaisemmassa vaiheessa, rakentamisen jälkeen, kunnaninsinööri on tiedustellut päi-
väkodin piha-alueella olevan asfaltoidun alueen rakennettuja maan kerrosvahvuuksia 
urakoitsijalta. Urakoitsija on vastannut kysymykseen sähköpostilla, jonka kunnaninsi-
nööri on välittänyt eteenpäin mm. valtuustoaloitteen tekijälle.  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää 
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 
 
Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti lisäksi, että lautakunta pyytää vii-
pymättä selvitystä KVR-urakoitsijalta, miksi asfaltoiduilla alueilla ei ole kairausten tu-
losten perusteella kuin keskimäärin 40cm kerrokset, vaikka ovat kertoneet kirjallisesti 
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rakentaneensa ne 80cm vahvoina. Pohjatutkimukset tehnyt Aluetaito Oy taasen edel-
lyttää samoilla pohjatutkimuksilla 1m kerroksia päällystetyille alueille. Mitä KVR-ura-
koitsija esittää korjaukseksi/ korvaukseksi siitä, että nykyisillä kerroksilla routivuuson-
gelmista kärsivät asfaltoidut alueet eivät tule kestämään suunniteltua käyttöikää. Kun-
nan ei tulisi hyväksyä päiväkodin KVR-urakoitsijan työtä hyväksytyksi suoritetuksi en-
nen kuin mainitut puutteet on korjattu/korvattu asianmukaisesti ja hyväksytyksi. Ehdo-
tus raukesi kannattamattomana. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää 
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 
 
Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Merkitään: Antti Perkkalainen poistui pykälän käsittelyn aikana intressijäävinä ajaksi 
18.11–18.16 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 126 
29.8.2022   

Oheismateriaalina koekairausraportti. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päiväkodin piha-alueelle tehty-
jen koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää tulokset edelleen valtuustolle tie-
doksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Antti Perkkalainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä 
ajaksi 19.51– 20.14 
Merkittiin, että Pauli Hanhikoski poistui kokouksesta 19.51- 20.00. 
Merkittiin, että Markus Kattilakoski poistui kokouksesta klo 19.54 - 19.55 ja klo19.59. 

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

 
Valt § 44 
19.9.2022 Oheismateriaalina koekairausraportti. 
 

Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti lisäksi, että valtuusto pyytää viipy-
mättä selvitystä KVR-urakoitsijalta, miksi asfaltoiduilla alueilla ei ole kairausten tulos-
ten perusteella kuin keskimäärin 40 cm kerrokset, vaikka ovat kertoneet kirjallisesti 
rakentaneensa ne 80 cm vahvoina. Pohjatutkimukset tehnyt Aluetaito Oy taasen 
edellyttää samoilla pohjatutkimuksilla 1m kerroksia päällystetyille alueille. Mitä KVR-
urakoitsija esittää korjaukseksi/ korvaukseksi siitä, että nykyisillä kerroksilla routivuus-
ongelmista kärsivät asfaltoidut alueet eivät tule kestämään suunniteltua käyttöikää. 
Kunnan ei tulisi hyväksyä päiväkodin KVR-urakoitsijan työtä hyväksytyksi suoritetuksi 
ennen kuin mainitut puutteet on korjattu/korvattu asianmukaisesti ja hyväksytyksi. Eh-
dotus raukesi kannattamattomana. 
 
Kari Hernesaho kannatti Pahkakankaan ehdotusta. 
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Markus Kattilakoski ehdotti neuvottelutaukoa. 
 
Neuvottelutauko 20.05 – 20.16. 
 
Puheenjohtaja ehdotti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä ehdotuksena, että valtuusto 
merkitsee tiedokseen tehdyt kairaukset, mutta edellyttää, että ennen takuuajan päät-
tymistä korjataan havaitut puutteet alueella. Pertti Vesala ja Markus Kattilakoski kan-
nattivat puheenjohtajan tekemää ryhmäpuheenjohtajien ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavaa 
kannatettua ehdotusta, ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ensin ne, jotka 
kannattavat puheenjohtajan tekemään ryhmäpuheenjohtajien ehdotusta äänestävät 
EI, ja ne, jotka kannattavat Jarkko Pahkakankaan ehdotusta äänestävät JAA. Äänes-
tysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin kaksi JAA-ääntä (Hernesaho ja Pah-
kakangas) 13 EI-ääntä ( Alkio, Anttikoski,, Hanhikoski, Kaski, Kattilakoski, Kujala, 
Lehto, Mäkelä, Mäntylä, Takamaa, Vesala, Vertanen, Ahonen).  
 
Toiseksi ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, 
jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta puheenjohtajan tekemää ryh-
mäpuheenjohtajien ehdotusta EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 14 EI-ääntä (Alkio, Anttikoski, Hanhikoski, 
Hernesaho, Kaski, Kattilakoski, Kujala, Lehto, Mäkelä, Mäntylä, Takamaa, Vesala, 
Vertanen, Ahonen) ja yksi TYHJÄ (Pahkakangas) .  
 
Jarkko Pahkakangas jätti eriävän mielipiteensä. 

 
 Päätös: Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen puheenjohtajan tekemän ryhmäpu-
 heenjohtajien ehdotuksen ja merkitsi äänin 14 - yksi tyhjä päiväkodin piha-alueelle teh-
 tyjen koekairausten tulokset tiedokseen, mutta edellyttää, että ennen takuuajan päät-
 tymistä korjataan havaitut puutteet alueella. 
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45 § HALLINTOJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 101 
13.6.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus julisti hallintojohtajan viran haettavaksi 17.5.2022 kello 12.00 men-
nessä. Määräaikana saapui 9 hakemusta. Virkaa hakivat Haka Mari-Liisa, Kilpiä Ville, 
Kultalahti Terhi, Lahnalampi Anssi, Lamminheimo Juha-Matti, Maaninka Rauno, Ran-
talahti Elina, Ritvonen Antti ja Sonninen Perttu. 

 
Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja muina valintakriteereinä 
on muun muassa kokemus talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä. 

 
Kunnanhallitus päätti 23.5.2022 § 82 yksimielisesti kutsua haastatteluun Terhi Kulta-
lahden, Anssi Lahnalammen, Rauno Maaningan ja Perttu Sonnisen. Haastattelut pi-
dettiin viikolla 22. 
 
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset 
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille. 
 
Toimielin noudattaa viranhaltijaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia sään-
nöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaaditta-
essa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorit-
taa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  

 
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja ehdottaa kunnanhalli-
tukselle hallintojohtajaksi valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun pe-
rusteella sopivimmaksi arvioidun hakijan. 
 
Haastattelujen jälkeen Perttu Sonninen on 8.6.2022 päivätyllä ilmoituksella peruutta-
nut hakemuksensa. 

 
Yhdistelmä hakijoista on tutustuttavana kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus  
 
1. kuulee haastattelutyöryhmän ehdotuksen hallintojohtajaksi valittavasta ja  
2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee hallintojohtajan. 

 
Haastattelutyöryhmän puheenjohtaja Esko Ahonen esitti haastattelutyöryhmän yksi-
mielisenä kantana, että hallintojohtajan viran hakua jatketaan. 
 
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa hallintojohtajan 
viran hakuaikaa 7.8.2022 asti. Aiemmin määräaikaan mennessä tulleet hakemukset 
huomioidaan viran haussa. 

 
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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Khall § 121 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hallintojohtajan viran jatkettuna hakuaikana 7.8.2022 mennessä virkaan tuli 9 uutta 
hakemusta. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan valinnassa. Kunnanhallitukselle 
on ennalta toimitettu tiedot uusista hakijoista. Haastattelut suorittaa sama kunnanhal-
lituksen 23.5.2022 § 81 valitsema haastattelutyöryhmä. Aiemmin virkaa hakeneista 
Terhi Kultalahti on ilmoittanut 22.6.2022 peruuttavan hakemuksensa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henki-
löt. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti haastatteluun kutsuttavaksi Jussi-Pekka 
Ahosen, Elina Sillanpään ja Susanna Tuikan. 
 
Haastattelutyöryhmä esittää kunnanhallitukselle 12.9. kokouksessa ehdotuksensa 
valittavasta henkilöstä. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan valinnassa. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  

 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 137 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Avoinna olleeseen hallintojohtajan virkaan tuli yhteensä 18 hakemusta (Haka Mari-
Liisa, Kilpiä Ville, Kultalahti Terhi, Lahnalampi Anssi, Lamminheimo Juha-Matti, Maa-
ninka Rauno, Rantalahti Elina, Ritvonen Antti ja Sonninen Perttu sekä jatketulla haku-
ajalla Ahonen Jussi-Pekka, Hakunti Outi, Kukka Ari, Mikkonen Lila, Muilu Janne, 
Rauvola Ilkka, Sillanpää Elina, Tuikka Susanna ja Valo Hanna, joista haastatteluun 
kutsuttiin seitsemän hakijaa. Haastatteluun osallistui kuusi hakijaa Kultalahti Terhi, 
Lahnalampi Anssi, Maaninka Rauno, Sonninen Perttu, Sillanpää Elina ja Tuikka Su-
sanna. Haastatelluista kaksi (Perttu Sonninen ja Terhi Kultalahti) ovat peruuttaneet 
hakemuksensa. Lisäksi muista virkaa hakeneista Mari-Liisa Haka on 2.9.2022 peruut-
tanut hakemuksensa. 
 
Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja muina valintakriteereinä 
on muun muassa kokemus talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä. 
 
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset 
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille. 
 
Toimielin noudattaa viranhaltijaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia sään-
nöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaaditta-
essa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorit-
taa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  

 
Haastattelutyöryhmä on suorittanut haastattelut ja ehdottaa kunnanhallitukselle hallin-
tojohtajaksi valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella sopi-
vimmaksi arvioidun hakijan. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Yhdistelmä hakijoista on tutustuttavana kokouksessa.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus  
 
1. kuulee haastattelutyöryhmän ehdotuksen hallintojohtajaksi valittavasta ja  
2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee hallintojohtajan. 

 
Haastattelutyöryhmän puheenjohtaja Esko Ahonen esitti haastattelutyöryhmän yksi-
mielisen ehdotuksen olevan, että hallintojohtajaksi valitaan Susanna Tuikka. 
 
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hal-
lintojohtajaksi valitaan Susanna Tuikka. 

 
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 45 
19.9.2022 Liitteenä yhdistelmä hakijoista.  
  

Päätös: Valtuusto valitsi yksimielisesti hallintojohtajaksi Susanna Tuikan. 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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46 § MUUT ASIAT  

Valt § 46 
19.9.2022 
 1. Valtuuston talousarvioiltakoulu 6.10. 
 2. Seuraavat valtuuston kokoukset 7.11. ja 19.12. 
 3. Kunnan sijoitusten tilanteesta tiedottaminen valtuutetuille. 
 4. Sijoitustoiminnan ohjeistuksen uudistaminen 
 5. Sähkön hinnan nousu ja sen vaikutukset 
 6. Jokikylän manttaalikunnan sähköosuus 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 33-37, 44, 46 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 38-43,45 
 
Hallintovalitus:   Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät:                                              Valitusaika  14 päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino-
astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin-
kunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksen-
hakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa 
valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapau-
tettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


