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167 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 167 
13.9.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.                                              

 
168 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 168 
13.9.2021 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. 

 

169 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 169 
13.9.2021  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sebastian Mäkelä ja Antti Perkkalai-
nen. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sebastian Mäkelä ja Mirva Pietilä. 
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170 § KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 

Khall § 170 
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnan hallintosäännön 18 §, 45 kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää vuosit-
tain toimialaansa kuuluvien laskujen hyväksyjistä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan ja kunnanhallituksen 
laskut vuonna 2021 hyväksyy kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan ollessa poissa tai 
muuten estynyt tämän sijainen hallintosäännön mukaisesti. Kunnanjohtajan laskut 
hyväksyy teknisesti hallintopäällikkö. Hallintopäällikön hyväksymät kunnanjohtajan 
laskut hyväksyy lopullisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja. Laskut voidaan panna 
maksuun hallintopäällikön hyväksymisen jälkeen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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171 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HA-
VAINTOIHIN 

Khall 171 
13.8.2021 Valmistelijat: johtoryhmä 
 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt kunnanvaltuustolle, että arvi-
ointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin annetaan selvitykset tarkastuslautakun-
nalle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle lokakuun loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomuksessa on tehty seuraavat havainnot: 
 
1. Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 

mahdollisiin tilinpäätösten alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntatalouden pi-
täisi olla vakaa ja tasapainoinen. 

• Tasapainottamistyöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana ja esitti tulove-
ron nostamista yhdellä prosentilla (21,5 % -> 22,5 %). Valtuusto teki tästä 
päätöksen 9.11.2020 § 47 ja korotus lisää maksuunpantavia veroja 347 
000 euroa.  
Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämiseksi kunnan on huoleh-
dittava riittävistä toimista talouden tasapainottamiseksi. 

 
 
2. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-

tään vuosittain. 
 

3. Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti ja johtoryhmä kokoontuu säännölli-
sesti. Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on tiedotettu hallituksen ja valtuuston 
jäseniä.  

• Tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan dokumentaatio todettiin hyväksi. 

• Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty vakavia tietomurtoja. Fyysisiä tie-
toturvauhkia ovat mm. luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tie-
don paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tie-
don tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tie-
toturvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselliselle viranomaistoimin-
nalle. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota, että kunnan 
tietoturvaohjeistukset ja käytännöt ovat ajan tasalla. 

 
4. Tarkastuslautakunta tutustui uuteen päiväkotiin. Uuden varhaiskasvatusosan tilat 

olivat viihtyisät ja toimivat. Alueella on hyvät mahdollisuudet oppimiseen, liikun-
nan ja kulttuurin harrastamiseen. 

• Tarkastuslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatukselle laaditaan talou-
dellisten mittareiden lisäksi muitakin mitattavia tavoitteita. Varhaiskasva-
tuksen tuottajan tulee kiinnittää huomioita suunnitteluun ja hoitopaikkojen 
riittävyyteen. Kunnan on seurattava lapsiperheiden tyytyväisyyttä.  

 
5. Kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisyyteen. 

Tavoitteena vähintään viemärilaitoksen nollatulos. Kunnan toimintakertomukseen 

on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt toimintakertomustiedot. 

 
6. Evijärven sote-kulut ovat 55 % toimintakuluista. 
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• Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyy-

tyväisyydestä olisi hyvä raportoida. 

7. Henkilöstön eläköitymisiin tulee kiinnittää huomioita, jotta tilalle saadaan osaavaa 
henkilökuntaa ja muutokset huomioidaan ajoissa. Rekrytoinneissa on kiinnitettävä 
huomiota uuden työntekijän riittävään perehdytykseen. 

 
8. Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää edelleen huomioita.  

Kuntalain 69 §:ssä korostetaan luottamustoimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä 
arvoja, jotka on hyvä huomioida päivittäisessä toiminnassa.  
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luot-

tamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki 69 §). 

Vastineet tarkastuslautakunnan huomioihin: 

1. Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huo-
miota mahdollisiin tilinpäätösten alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntata-
louden pitäisi olla vakaa ja tasapainoinen. 

• Tasapainottamistyöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana ja esitti tulove-
ron nostamista yhdellä prosentilla (21,5 % -> 22,5 %). Valtuusto teki tästä 
päätöksen 9.11.2020 § 47 ja korotus lisää maksuunpantavia veroja 347 
000 euroa.  
Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämiseksi kunnan on huoleh-
dittava riittävistä toimista talouden tasapainottamiseksi. 

 
Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui 5 kertaa kesän ja syksyn 2020 ai-
kana, etsien keinoja talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamistyö-
ryhmä toi hallitukselle esityksen talouden tasapainottamiseksi 2.11.2020 (KH 
2.11.2020 § 181).  Merkittävin toimenpide oli veroprosentin korottaminen, joka to-
teutettiin vuoden 2021 alusta. 

 
2. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja 

päivitetään vuosittain. 
 

Kuntastrategiaa ja sen linjauksia toteutetaan aktiivisesti Evijärvellä. Kuntastrate-
gian toimenpideohjelmalla (TPO) toteutetaan strategian linjauksia ja painotuksia 
käytännön toimenpitein. Strategian toteuttaminen toimenpideohjelmalla on nähty 
hyväksi toimintatavaksi, näin strategia jalkautuu käytäntöön ja sen linjaukset siir-
tyvät käytännön toimenpiteiksi. Strategiaa ja sen toimenpideohjelman toteutusta 
seurataan säännöllisesti. Siitä raportoidaan 1-2 kertaa vuosittain kunnanhallituk-
selle ja -valtuustolle.  
 
Kuntastrategian toimenpideohjelman toteutumista on seurattu strategian ohjaus-
ryhmässä kevään 2021 aikana ja kunnanhallitukselle on raportoitu toimenpideoh-
jelman 2020 – 2021 toteutumisesta (KH 21.6.2021, § 99) ja valtuustolle (KV 
28.6.2021, § 26). 

 
3. Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti ja johtoryhmä kokoontuu sään-

nöllisesti. Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on tiedotettu hallituksen ja val-
tuuston jäseniä.  

• Tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan dokumentaatio todettiin hyväksi. 
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• Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty vakavia tietomurtoja. Fyysisiä tie-
toturvauhkia ovat mm. luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tie-
don paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tie-
don tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tie-
toturvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselliselle viranomaistoimin-
nalle. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota, että kunnan 
tietoturvaohjeistukset ja käytännöt ovat ajan tasalla. 

 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuu valtuuston 19.12.2016 hyväksymiin 
perusteisiin ja ohjeeseen, jossa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan tehtävät ja vastuut. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa ja oh-
jeessa määritellään myös valvonnasta tehtävä dokumentointi ja raportointi.   
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on vuodelta 2016 (21.11.2016 KH § 
162).  Ohjetta tarkastellaan sekä päivitetään tarvittavilta osiltaan vuonna 2022.  
Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohje on hyväksytty vuonna 2019 (KH 19.8.2019 § 
148).  Ohjetta tarkastellaan ja pidetään ajan tasalla yhdessä tietoturvavastaavan 
(Järvinet Oy) kanssa. 

 
4. Tarkastuslautakunta tutustui uuteen päiväkotiin. Uuden varhaiskasvatusosan 

tilat olivat viihtyisät ja toimivat. Alueella on hyvät mahdollisuudet oppimiseen, 
liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. 

• Tarkastuslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatukselle laaditaan ta-
loudellisten mittareiden lisäksi muitakin mitattavia tavoitteita. Varhais-
kasvatuksen tuottajan tulee kiinnittää huomioita suunnitteluun ja hoito-
paikkojen riittävyyteen. Kunnan on seurattava lapsiperheiden tyytyväi-
syyttä. 

 
Varhaiskasvatuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on palvelun tuottajan 
kanssa arvioitu palvelun toimivuutta kaksi kertaa vuodessa. Arvioinnissa käydään 
läpi mm. varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä, läsnäolot, jonotilanteet, kus-
tannukset, toteutumaraportit sekä muut ajankohtaiset asiat. Säännöllistä arviointia 
jatketaan edelleen. Sivistyslautakunta asettaa varhaiskasvatukselle vastaisuu-
dessa taloudellisten mittareiden lisäksi muita tavoitteita sekä seuraa säännölli-
sesti asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi tyytyväisyyskyselyillä. 
 
5. Kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisyy-

teen. Tavoitteena vähintään viemärilaitoksen nollatulos. Kunnan toimintaker-
tomukseen on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt toimintakerto-
mustiedot 

 
Viemärilaitoksen tulokseen kiinnitetään huomiota ja tavoitteena on viemärilaitok-
sen nollatulos.  Vesihuollon toimintakertomus sisällytetään kunnan toimintakerto-
mukseen. 
 
6. Evijärven sote-kulut ovat 55 % toimintakuluista. 

• Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyy-

tyväisyydestä olisi hyvä raportoida. 

 

Evijärven sote-kulut ovat merkittävä osa toimintakuluista.   
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Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on raportoinut asiakastyytyväisyydestään Tilinpää-

tös 2020 s.9, 1.1.4 Asiakastyytyväisyys.  Tilinpäätöksessä on lueteltu tavat, joilla 

asiakastyytyväisyyttä mitataan.  Varsinainen asiakirja asiakastyytyväisyyden mit-

taamiselle on asiakkuuskertomus, jonka Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii vuo-

sittain. 

 

Kunnanhallitus on 24.5.2021 (KH 24.5.2021 § 81) merkinnyt asiakkuuskertomuk-

sen 2020 tiedokseen ja saattanut sen edelleen valtuustolle tiedoksi.  Valtuusto on 

käsittely tiedoksiannon 31.5.2021 (KV 31.5.2021 § 14) huomautuksitta.  Lisäksi 

kuntayhtymän johtaja on toimielimien käytettävissä tarkempaa toiminnan selvittä-

mistä varten. 

7. Henkilöstön eläköitymisiin tulee kiinnittää huomioita, jotta tilalle saadaan 
osaavaa henkilökuntaa ja muutokset huomioidaan ajoissa. Rekrytoinneissa 
on kiinnitettävä huomiota uuden työntekijän riittävään perehdytykseen. 

 
Henkilöstön eläköitymisiin varaudutaan ennakolta.  Henkilöstön rekrytoinneissa 
huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja perehdytykset toteutetaan niin, että 
osaaminen siirtyy mahdollisimman hyvin uudelle henkilölle. 
 
8. Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää edelleen huomioita. Kun-

talain 69 §:ssä korostetaan luottamustoimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä 
arvoja, jotka on hyvä huomioida päivittäisessä toiminnassa. Luottamushenki-
lön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtä-
vässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki 69 §). 

 

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti kahden vuoden välein henki-

löstökyselyllä.  Lähiesimiehet seuraavat työolosuhteita- ja hyvinvointia omissa yk-

siköissään (mm. työpaikkakokoukset ja kahdenkeskiset kohtaamiset).  Henkilös-

tön osaamista ylläpidetään mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen.   

 

Luottamushenkilöille järjestetään valtuustokauden alussa koulutusta ja lisäksi tar-

jotaan mahdollisuus osallistua ulkopuoliseen koulutukseen.  Asiakokonaisuuteen 

liittyvä ohjeistus päivitetään. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa edellä pykälätekstissä olevan selvi-
tyksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle ja val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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172 § HANKKEIDEN TILANNE JOIHIN KUNTA ON MYÖNTÄNYT ALKUPÄÄOMAA 

Khall § 172 
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Evijärven kunta myöntää alkupääomalainaa mahdollistaakseen erilaisten hankkeiden 
toteuttamisen kunnassa. Käytännössä hankkeiden rahoitus on varsin takapainottei-
nen, jolloin alkupääomalaina mahdollistaa hankkeen aikaisen rahoituksen sekä mah-
dolliset viivytykset hankkeiden maksatusvaiheessa. 

 
Kunta on myöntänyt alkupääomalainaa seuraaville hankkeille, joita ei edellisessä kat-
sauksessa (KH 15.2.2021 § 26) ole todettu valmiiksi ja alkupääomalainaa loppuun 
maksetuksi: 

• Elinvoimainen Evijärvi (KH § 118, 15.6.2015) 

• ENS investointihanke (KH § 169, 8.10.2018) 
 

Hankkeiden velkakirjoissa on sovittu, että alkupääoma maksetaan takaisin, kun 
hanke on saanut ELY-keskukselta tarvittavan maksatuksen.  
 
ENS:n -hankkeella kunnan myöntämän lainan takaisinmaksu kokonaisuudessaan ar-
vioitu tapahtuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Elinvoimainen Evijärvi –hankkeesta saadun ELY-keskuksen maksatuspäätösselvityk-
sen mukaan hanke ei saanut täysimääräistä avustusta.  Kunnanhallitus valtuutti 
15.2.2021 § kunnanjohtajan sopimaan lainan loppuosan korvausjärjestelyistä.  Myön-
netyn alkupääomalainan loppuosan korvausjärjestelyistä on sovittu. 
 
Oheismateriaalina on tilanne hankkeittain. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Hallitus merkitsee hankkeiden tilanteen tiedokseen ja val-
tuuttaa kunnanjohtajan sopimaan Evijärven nuorisoseuran kanssa maksuaikatau-
lusta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi  

 
 Merkittiin, että Jani Takamaa poistui käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi). 
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173 § VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2024 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 173 
13.9.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2021, 

vuonna 2022 kasvuksi arvioidaan 2,5 % ja vuodelle 2023 1,5 %. Julkisen talouden 
alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tu-
kitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijää-
mäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä va-
jaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 

 
 Kuntaliiton arvion mukaan kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 merkittävästi, 

kun koronatuet väistyvät kuntatalouden tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja ve-
rotulojen kasvu hidastuu noin yhteen prosenttiin. Vuosikate heikkenee noin miljardilla 
eurolla, tilikauden tulos painuu nollaan ja toiminnan ja investointien rahavirta näyttää 
noin 1,9 miljardin euron alijäämää. Toisaalta talouden heikentyminen kohdistuu kun-
takokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli 100 000 asukkaan 
kuntiin sekä 20 000 - 40 000 asukkaan kuntiin. Kuntatalouden kehitysarviossa meno-
kasvu on vuonna 2022 hyvin maltillista (+2,4 prosenttia), mikä johtuu oletuksesta, että 
koronavirustilanteen hoitoon kohdennetut lisäpanostukset poistuvat vuoden 2021 ai-
kana. Koronamenojen poistuminen aiheuttaa toimintamenojen sisällä kuntatalouden 
ennusteeseen hieman erikoisia lukuja, sillä palkat kasvavat 4,4 prosenttia, ostot 0,1 
prosenttia ja avustukset 1 prosenttia vuonna 2022. Kuntien peruspalvelujen hintain-
deksin arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia ja kuntien ansiotasoindeksin 2,5 prosenttia 
vuonna 2022. Kehitysarviossa korona-avustusten poistuminen vaikuttaa myös toimin-
tatuloihin, jotka laskevat noin 8 prosenttia. 

 
Kuluva vuosi 2021 
 

 Evijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate 
on 908 t€ ylijäämäinen ja tilikauden tulos on 100 t€ ylijäämäinen. Kesäkuun lopun 
2021 toteumassa talousarvio on toteutunut jopa hieman budjetoitua paremmin. 

 
 Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina kuluvalle ja tuleville vuosille. Evijärven 

kunnan tilinpäätöksessä 2020 kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 2,838 M€ ja 
konsernitase osoittaa kokonaisuudessaan kertynyttä ylijäämää 887 t€. Ylijäämää on 
kuitenkin syöty alijäämäisten tilinpäätösten vuoksi vuodesta 2018 lähtien, joten on pi-
dettävä huolta, että talous saadaan pitkällä aikavälillä tasapainoon.  

 
 Jos vuosi 2021 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi, niin tilinpäätös on jokseenkin 

talousarvion mukainen tai hieman sitä parempi, joten vuodesta näyttää kertyvän yli-
jäämää noin satatuhatta euroa. Tasapainoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähin-
tään 0-tulokseen. 

 
 Tulevan vuoden 2022 näkymät  
 

Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista, joista verotulot ja valtionosuudet ovat kaksi isointa tuloerää. Kuntalii-
ton uusimman (27.8.21) verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2022 
nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 8,751 M€. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän 
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7,328 M€, yhteisöveroja 667 t€ ja kiinteistöveroja 756 t€. Verotuloennuste parantaa 
tulojen ja menojen suhdetta taloussuunnitelmaan verrattuna. Taloussuunnitelmaan 
verotuloja on kirjattu vuodelle 2022 8,501 M€. Erotus on arvion ja suunnitelman välillä 
on +250 t€. 

 
Kuntaliiton tuoreimman (30.6.21) valtionosuusennusteen mukaan Evijärvi saa vuonna 
2022 valtionosuuksia yhteensä 9,871 M€. Talousarviossa 2021 suunnitelmavuodelle 
2022 on arvioitu valtionosuuksia 9,525 M€ eli tulevan vuoden ennuste on tätä 346 t€ 
suurempi. Kunnan valtionosuus perustuu asukaslukuun ja kuntalaisten määrän las-
kiessa myös valtionosuus pienenee. 

 
 Verotulo- ja valtionosuus ennusteet muuttuvat ja tarkentuvat syksyn aikana. Verotulot 

ja valtionosuudet 2022 ovat tämän hetken ennusteiden mukaan yhteensä 18,622 M€, 
kun ne ovat taloussuunnitelmassa 18,026 M€. Valtionosuudet ja verotulot ylittävät ta-
loussuunnitelmaan kirjatun tulopohjan noin 596 t€. Verotulo- ja valtionosuus ennus-
teet elävät ja tarkentuvat syksyn aikana. 

 
Valmistelun lähtötilanne on noin 100 t€ ylijäämäinen, kun huomioidaan vuoden 2022 
taloussuunnitelmavuoden raami, verotulo- ja valtionosuusennusteet, avustukset, hen-
kilöstökulut sekä merkittävimpien ulkopuolisten toimijoiden tiedossa olevat suunnitte-
luraamit. Evijärven kunnassa tehtiin vuonna 2020 talouden tasapainottamissuunni-
telma kunnan tulo- ja menopohjan tasapainottamiseksi. Tämän työn tulokset huomioi-
daan myös vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.  
 
Jatkovalmistelussa tulee varmistaa kunnan menojen ja tulojen osalta, että saavute-
taan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2022 ja kunnan talous on 
realistisesti tasapainossa suunnittelukaudella 2022–2024. Hallintokuntien tulee pysyä 
vuoden 2021 talousarvion yhteydessä päätetyn vuoden 2022 taloussuunnitelman 
kustannusraameissa vuonna 2022 sekä suunnitelmavuosina 2022–2024. Muussa ta-
pauksessa hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle ne toimenpiteet, joilla kor-
vataan niiden aiheuttamat kulujen ylitykset raameihin nähden. 
 
Laadintatavoitteet:  

 
- Tavoitteena on pitää kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelukau-

den ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 
- Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty ta-

louden tasapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 
2022 valmistellaan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstöme-
not on 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 
% sekä huomioidaan eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korotta-
vasti huomioidaan kiinteistöpäivystyksen organisointimuutoksen vaiku-
tus teknisen toimen henkilöstömenoihin. Vastaava näkyy vähennyksenä 
ostopalveluissa. 
 

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 
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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 31.10.2021. 

 
 Liite 1. Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja 
vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

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

  
 Martti Mäkinen oli poissa 18.39 -18.43. 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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174 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021 

Khall § 174 
13.9.2021 

Toiminnallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuotis-
kausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevaa ko-
ronaepidemiaa. Koronaepidemia on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 
2020 alkupuolelta saakka ja aiheuttaa palion lisätyötä tartunnanjäljitykseen ja roko-
tuksiin liittyen. Kuitenkin kehittämistyö on poikkeuksellisen tilanteen valitessa 
jatkunut tiiviisti joka sektorilla.  
 
Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden ta-
sapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen talous-
arvion puitteissa ja valmistautuminen talousarvio 2022 tekemiseen. Talousarvion to-
teutumiselle jo nyt aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset.  

 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden toteuma on 1,4 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä 
henkilöstökustannuksia) on ajalla 1–6 2021 kertynyt noin 600 000 euroa. Toteutu-
neessa ensimmäinen puolivuotiskatsauksessa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tuotot 
ovat talousarvioon suhteutettuna alittuneet 30 000 euroa. Kulut ovat ylittyneet koko 
toiminnan osalta 1 385 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonai-
suutena lähes talousarvion mukaiset (ylitys 30 000 euroa), mutta Eskoon kustannuk-
set ovat ylittyneet 100 000 euroa. 
 
Valtakunnallinen sote-uudistus on vihdoin edennyt, kun eduskunta on keväällä 2021 
hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämisvastuu siirtyy 1 .1 .2023 hy-
vinvointialueiden vastuuIle. Valmistelu muutosta kohti alkaa syksyn 2021 kuluessa. 

 
 Osavuosikatsaus on oheismateriaalina.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 30.6.2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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175 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASE-
TUKSEKSI VALTIONAVUSTUKSESTA ERÄISIIN JULKISIIN SOSIAALI- JA TERVEY-
DENHUOLLON COVID-19 -KUSTANNUKSIIN 

Khall § 175 
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila  
 

Yhtymähallitus on käsitellyt 17.08.2021 §:ssä 93 lausuntoa valtioneuvoston asetuk-
sesta valtionavustuksesta ja esittänyt, että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee jat-
kossa kyseisen valtionavustuksen kuntien puolesta.   
  
Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut kor-
vaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset, Tällaisia ovat erityisesti testauk-
seen ja testauskapasiteetin nostamiseen, jäljittämiseen, karanteeneihin, potilaiden 
hoitoon, matkustamisen terveysturvallisuuteen sekä rokotteeseen liittyvät kustannuk-
set. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin liittyvät korvaukset kunnille, 
kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021 
olennaiselta osin valtionavustuksilla. Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattu 
määräraha tätä tarkoitusta varten. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausun-
toa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon covid-1 9-kustannuksiin. Lausuntoaika on 8.7.2021 -
27.8.2021. Asetusesityksen keskeisenä tavoitteena on korvata kuntien koronasta ai-
heutuneet välittömät kustannukset tavalla, joka sekä mahdollistaisi kustannusten riit-
tävän kompensaation että aiheuttaisi hakijoille mahdollisimman vähän hallinnollista 
taakkaa.  

 
Esityksessä ehdotetaan, että avustus määritettäisiin pääosin laskennallisin perustein.  
Laskennallisena avustusta myönnettäisiin testauksen, jäljittämisen rokottamisen ja 
hoidon kustannuksiin. Tältä osin avustusta voisivat hakea kunnat, kuntayhtymät (ei 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Avustuksen määrä perustuisi keskimääräisten kus-
tannusten perusteella määritettyyn toimintokohtaiseen korvaushintaan sekä toiminto-
kohtaiseen volyymiin, esimerkiksi testien määrään. Korvausten taso tullaan mitoitta-
maan siten, että epidemian hoidosta aiheutunut kustannusten lisääntyminen tulee 
avustus ja muu valtion rahoitus huomioiden valtakunnan tasolla kokonaisuudessaan 
täysimääräisesti katetuksi ja myös kuntakohtaisesti tarkasteltuna kustannukset tule-
vat kompensoiduksi. Lisäksi avustuskokonaisuuteen liitettäisiin asukaslukuun pohjau-
tuva laskennallinen erä, jolla katettaisiin muita koronasta aiheutuneita kustannuksia. 
Tältä osin avustusta voisivat hakea kuntien lisäksi myös sairaanhoitopiirit. Kokonai-
suuteen sisältyisi myös harkinnanvarainen osuus, jota voitaisiin myöntää kunnille, mi-
käli laskennallisin perustein määräytyvät korvaukset eivät tuottaisi riittävää kompen-
saatiota. Lisäksi avustushaun yhteydessä voisi hakea korvausta terveydenhuoltolain 
79 $:n 2 momentin mukaisiin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet kotikunnattomien 
henkilöiden määräämisestä karanteeniin, eritykseen tai pakolliseen terveystarkastuk-
seen.  Siltä osin avustusta voisivat hakea kaikki kunnat ja kuntayhtymät, joille on syn-
tynyt näistä kustannuksia.   
 
Asetusluonnoksen mukaisesti hakukierroksi valtionavustuksen hakemiseksi tullaan 
järjestämään ainakin kaksi, Ensimmäisellä hakukierroksella katettaisiin tammikuusta 
elokuu n 2021 aiheutuneet kustannukset. Avustukset tulisivat hakuun syksyllä 2021.  



EVIJÄRVEN KUNTA 13.9.2021 269 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Asetusluonnoksessa todetaan, että asetus olisi voimassa 31.12.2022 saakka.  Kunta-
yhtymä Kaksineuvoinen antaa liitteenä olevan lausunnon luonnoksesta valtioneuvos-
ton asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon co-
vid-19-kustannuksiin.  Lausunto asetusluonnokseen on annettu määrämuotoisella lo-
makkeella.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen yhtyy lähtökohtaisesti asetusluonnoksen periaatteisiin 
ja kustannuskorvausten laskentatapaan.  Kuitenkin lausunnossa korostetaan, että 
valtionavustus ei tule korvaamaan tällaisenaan sosiaalihuoltoon koronaepidemiasta 
seuranneita lisäkustannuksia kuten esimerkiksi mielenterveystyön palvelutarpeen li-
sääntymistä ja lapsiperheiden palveluiden palvelutarpeen lisääntymistä.  Kuntayhty-
män lausunnossa korostetaan, että on erittäin tärkeää, että kuntayhtymä voi hakea 
avustusta, koska kustannukset ovat koronan testaamisesta, jäljittämisestä, rokottami-
sesta ja hoidosta syntyneet kuntayhtymään.   
 
Oheismateriaalina on kuntayhtymän lausuntoluonnos valtioneuvostolle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta 
eräisiin julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin ja päättää, että 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee jatkossa kyseisen valtionavustuksen kuntien 
puolesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 13.9.2021 270 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

176 § SOPIMUS KUNTARAHASTA POHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN 
OSAAMISKESKUKSEN SONET BOTNIAN VALTIONOSUUDEN ALAISEEN TOIMIN-
TAAN                            

Khall § 176 
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

SONet BOTNIAn toiminta kattaa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan maakuntien alueen. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus on 
hallinnollisesti organisoitunut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n sosiaali- ja terveys-
alan yksikön yhteyteen.  Kuntaraha on laskettu väestöpohjan mukaisesti kunnittain.   
 
SONet BOTNIAn johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 11.6.2021 § 9 SONet BOTNIAn 
kuntarahasopimukset vuodelle 2022 ja esittää asian SONet BOTNIAn perussopimuk-
sen kuntaosapuolille ja muille alueen kunnille hyväksyttäväksi.  Kuntarahalla vuodelle 
2022 varmistetaan SONet BOTNIAn maakunnallisesti tasapainoista kehittämisraken-
netta ja sujuvaa sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteisen toiminnan siirtymää 
kohti tulevan sote-uudistuksen mukaisia kehittämisrakenteita hyvinvointi- ja yhteistyö-
alueilla. 

 
Evijärven osuus asukaslukuperusteisesta kuntarahoituksesta on 523,78 €. 

 
Oheismateriaalina ovat pöytäkirjanote, kuntaraha-sopimusmalli ja kuntarahoitustau-
lukko. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kuntarahasopimusmallin mukai-
sen kuntarahaosuuden 523,78 € vuodelle 2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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177 § EVIJÄRVEN KESKUSTAN ALUEEN ASEMAKAAVAN PÄIVITYSTYÖN OHJAUS-
RYHMÄ  

Khall § 141 
30.8.2021 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 

 
Evijärven keskustan alueen asemakaavan päivitystyön ohjausryhmä on ollut nimet-
tynä hallituksen päätöksen 18.4.2016 § 39 mukaisesti.  Ohjausryhmään nimettiin 
vuonna 2016 kunnanjohtaja, kunnaninsinööri, Pasi Mäntylä, Jari Anttikoski ja Petteri 
Laukkonen. Työryhmän sihteeriksi nimettiin teknisen toimen toimistonhoitaja. 
 
Ohjausryhmän jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon esteellisyyskysymyk-
set.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Evijärven keskustan alueen ase-
makaavan päivitystyön ohjausryhmän. Sihteeriksi ohjausryhmään kunnanhallitus ni-
meää teknisen toimen toimistonhoitajan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.  
 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 177 
13.9.2021 
  

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Evijärven keskustan alueen asemakaavan päivitys-
työn ohjausryhmään kunnaninsinöörin, rakennustarkastajan, Pasi Mäntylän, Martti 
Mäkisen, Antti Ahopellon ja Petteri Laukkosen.  Sihteeriksi ohjausryhmään kunnan-
hallitus nimeää teknisen toimen toimistonhoitajan. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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178 § JÄSENEN NIMEÄMINEN SEINÄJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN-
HUOLLON YHTEISTOIMINTAJAOSTOON 

Khall § 178  
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyden-
huollon palveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella vastaa Seinäjoen kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yhteistoimintajaosto, johon kuuluu Seinä-
joen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta 5 luottamushenkilöä, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen toimialueelta 2, Järvi-Pohjanmaalta 2 ja Kuusiokunnista 2 luottamushenkilöä. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelta valitaan jäsenet seuraavasti: 1 jäsen Kauha-
valta, 1 jäsen Evijärveltä ja heille molemmille henkilökohtaiset varajäsenet Kauha-
valta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jä-
senen Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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179 § KUNTAPUHEENJOHTAJAPÄIVÄT 2021 -KOKONAISUUTEEN OSALLISTUJAT 

Khall § 179 
13.9.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntaliitto ja FCG järjestävät Kuntapuheenjohtajapäivät 2021 –kokonaisuuden 21.9 – 
17.12.2021. Päivät on suunniteltu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajis-
tolle, pormestareille sekä Suomen Kuntaliiton sertifioiman Kuntapuheenjohtaja (KPJ) 
-koulutusohjelman suorittaneille. Poikkeuksellisena vuotena (kuntavaalien siirto ja ko-
ronapandemian vaikutukset) KPJ-kokonaisuus on uudelleenmuotoiltu Kuntaliiton ja 
FCG:n yhteistyönä. Vuoden 2021 KPJ-kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden verkos-
toitua sekä saada tuoretta tietoa, taitoa ja näkemystä omaan luottamustehtävään.  

 
Evijärven kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta kiinnostuksensa koulu-
tukseen osallistumisesta ovat ilmaisseet kunnanhallituksen puheenjohtaja Alina Lehto 
ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jani Takamaa. Koulutuksen kustannus / 
henkilö ilman ALVia on yhteensä 490 - 590 euroa riippuen millaiseen kokonaisuuteen 
osallistuu. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset majoitus- ja matkakustannukset sekä 
päivärahat.   
 
Lisätietoa tapahtumasta: https://tapahtumat.fcg.fi/kuntapuheenjohtajapaivat 21 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuntapuheenjohtajapäivät 
2021 –kokonaisuuteen osallistuvat kunnanhallituksen puheenjohtaja Alina Lehto ja 
kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jani Takamaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Merkittiin, että Alina Lehto ja Jani Takamaa poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi.  Pu-
heenjohtajana toimi Antti Perkkalainen. 
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180 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJEL-
MASTA VUOSILLE 2022 - 2029 

Khall § 180 
13.9.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjel-
maksi vuosille 2022-2029. Lausuntopyynnön diaarinumero on: 
VÄYLÄ/4852/04.00/2021. 
 
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toi-
meenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perus-
tuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaiku-
tuksista. 
 
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investoin-
tiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankeko-
konaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet 
sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan. 
 
Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus vaikut-
tavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraa-
van investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investoin-
tiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta. 
 
Lausuntopyynnön tavoitteet: 
 
Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:  

1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet? 
2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtö-

kohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne inves-
tointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoittei-
siin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja sel-
keät? 

3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman ta-
lousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos 
olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaiku-
tukset? 

4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja 
seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon 
kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väy-
lien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla? 

5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa? 

Väylävirasto pyytää toimittamaan lausunnot Lausuntopalvelun kautta, www.lausunto-
palvelu.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2021. 
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Evijärven kunta on mukana KT 86/63 aluekehitys ry:ssä, jonka tehtävänä on muun 
muassa koordinoida tieinfrahankkeiden eteenpäin viemistä ja aluetalouden edistämi-
nen. Yhdistykseen kuuluu kaikki kunnat kantateiden 86 ja 63 varrelta. Yhdistyksen 
toimesta on valmisteltu yhteistä lausuntopohjaa kuntien hyödynnettäväksi lausun-
nossa. Lausuntopohjassa on huomioitu koko kantatielinja. 
 
Oheismateriaali Kt 86/63 aluekehitys ry:n lausuntoluonnospohja toimitetaan myöhem-
min.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäälli-
kön kirjaamaan kunnan lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjel-
maksi vuosille 2022-2029 lausuntopalveluun. Lausunnon pohjana hyödynnetään KT 
86/63 aluekehitys ry:n laatimaa lausuntopohjaa korostaen erityisesti Kt 63 Ina-Kausti-
nen välin merkitystä.   Lausunnossa huomioidaan myös kantateiden 63/68 kiertoliitty-
män rakentaminen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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181 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 181 
13.9.2021 
 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 
 32 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 82, 84 ja 86 Asuntohakemus  
 85 päätös venepaikkatuottojen tilityksestä 
 88 asuntopäätös 
 

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 5 kunnanjohtajan opintomatka  
 
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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182 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 182 
13.9.2021 

1. Kiinteistönluovutusilmoitukset 2 kpl 
2. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus 8/2021, Pöytäkirja 17.8.2021 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus 9/2021, esityslista 7.9.2021 
4. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 2/2021, Pöytäkirja 

24.8.2021 
5. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus 8/2021, Pöytäkirja 

24.8.2021 
6. Evijärven Yrittäjät, ote 9/2021, 1.9.2021, Edustajien nimeäminen 
7. EPSHP, Tiedotteet 30.8.2021, 31.8.2021, 6.9.2021 
8. MML, rajankäynti, toimitusnro: 2021-666659 
9. MML, rajankäynti, toimitusnro: 2021-666362 
10. Metsäkeskus, Metsänkäyttöilmoitus, 2.9.2021 
11. KELA, Päätös työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta 2020, 6.9.2021 
12. EPOELY, Suunnitelmat joukkoliikenteen ja henkilöliikenteen järjestämisestä, 

30.8.2021 
13. EPOELY, Lausunto Purmon tuulivoimapuiston YVA:sta, 30.8.2021 
14. EPOELY, Lausunto metsän kunnostusojituksesta, 7.9.2021 
15. EPOELY, Lausunto metsän kunnostusojituksesta, 7.9.2021 
16. EPOELY, Vesihuollon tilannekuvat 2021, 1.9.2021 
17. EP:n Liitto, 3.vaiheen maakuntakaavan voimaantulo, 30.8.2021 
18. EP:n Liitto, Maakuntapäivät 1/2021 13.9.2021, esityslista, 2.9.2021 
19. EP:n Liitto, Maakuntahallitus 7/2021 23.8.2021, pöytäkirja, 3.9.2021 
20. STM, Toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi, 31.8.2021 
21. Pohjanmaan poliisi, Infokirje alueen päättäjille, 30.8.2021 
22. Tule ry, Arkiliikunta kunnissa, 1.9.2021 
23. EP:n Korkeakouluyhdistys, Epanet-uutiskirje 18/2021 

 
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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183 § MUUT ASIAT 

Khall § 183 
13.9.2021 
  

1. Kunnanhallituksen kokoukset syksyllä 2021 

• 4.10.2021 

• 1.11.2021 

• 22.11.2021 

• 13.12.2021 
2. Landemia-hanke 
3. Luottamushenkilökoulutus 16.9.2021 klo 17.00 
4. Iltakoulu 23.9.2021 klo 18.00 

• hallintokuntien toiminta 

• KOPA-hanke 
5. Luottamushenkilöiden tablettitietokoneet 
6. Maakuntapäivät 2021 
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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: 167 – 175, 180 - 183 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 176 - 179 
 

 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: 176 -179  
 
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) 

 
 
 
 


