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172 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 172  
21.11.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
173 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 173 
21.11.2022 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

174 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 174 
21.11.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mirva Pietilä ja Jani Takamaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirva Pietilä ja Jani Takamaa. 
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175 § VALTUUSTON 9.11.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 175 
21.11.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

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

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 9.11.2022 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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176 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.9.2022 

Khall § 176 
21.11.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2022 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1.-30.9.2022. 
 
Katsauksessa todetaan, että Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uu-
distusta koskevan lainsäädännön. Sen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 alkaen kunnilta hyvin-
vointialueille. 
 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtäväkokonaisuudet ovat 
muodostaneet merkittävän osan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa tammi-
syyskuussa 2022. Osallistuminen valmistelussa toimineiden jaostojen, niiden alajaos-
ten ja työryhmien toimintaan sekä strategiatyöhön on sitonut merkittävästi Kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen työntekijöiden työaikaa. Kuntayhtymän henkilöstö- ja taloushal-
linto on antanut valmisteluun suuren, henkilöstö- ja taloustietojen siirtämiseen ja hy-
vinvointialueen ohjelmistojen käyttöönottoon kohdentuneen työpanoksen. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Järvi-Pohjanmaan perusturva ovat toimineet pilot-
tiorganisaationa tulevan hyvinvointialueen ict-verkon rakentamisessa. Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen osalta pilotti on merkinnyt myös merkittävää laitekannan uudista-
mista. Pilotin toteutuksesta on vastannut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja siihen 
on kohdennettu Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta. 
 
Osa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tukipalveluista on hyvinvointialueen valmisteluun 
liittyen siirtynyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille jo vuoden 2022 aikana. Varas-
topalvelutoimintojen liiketoimintasiirto on toteutettu 1.1.2022 alkaen yhtymähallituk-
sen päätöksellä 9.11.2021 §124 ja ict-palvelujen siirto 1.4.2022 alkaen yhtymähalli-
tuksen päätöksellä 22.3.2022 § 36. 
 
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen merkitsee vapaaehtoisten kuntayhty-
mien vastuulla olleiden muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestä-
misvastuun siirtymistä kunnille. Yhtymähallitus on 30.8.2022 § 74 tehnyt päätöksen 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työpajatoimintojen siirtymisestä 1.11.2022 alkaen Kau-
havan kaupungille, joka Kuntayhtymän jäsenkuntien tekemien päätösten mukaisesti 
tulee vastaamaan työpajatoiminnan järjestämisestä. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen viimeiseen toimintavuoteen on sisältynyt myös Kauha-
van hyvinvointikeskus Oy:n omistaman uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen ja 
käyttöönotto syyskuussa 2022. Kiinteistön luovutus omistajalle on tapahtunut 
7.9.2022. Käyttöottoa koskevan suunnitelman mukaisesti kiinteistön kalustaminen on 
toteutettu sekä käynnistetty hoito- ja muiden tarvikkeiden toimitukset sekä laiteasen-
nukset syyskuussa 2022. Varsinainen toimintojen muutto ajoittuu lokakuulle 2022. 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on vuoden 2022 ajan toiminut projekti, joka on käsit-
tänyt uuden hyvinvointikeskuksen käyttöönottoon liittyneet toimenpiteet ja muutot 
sekä kokonaisuuteen sisältyvät hallinnon ja Kauhavan kotihoidon muutot Kauppatie 
107 B kiinteistöön. Projektin toteutuksesta on vastannut projektikoordinaattori. 
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COVID-19 -koronaviruspandemia on vaikuttanut Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toi-
mintaan edelleen vuoden 2022 aikana. Ajoittain voimistunut epidemiatilanne on ai-
heuttanut henkilöstön poissaoloja ja lisännyt sijaisten tarvetta. Pandemiatilanteen hoi-
taminen on vaatinut jatkuvaa seurantaa ja arviointia, jota on toteutettu Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin ja sen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 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 ajankoh-
dasta eteenpäin valmiusjohtoryhmä on keskittynyt alueelleen saapuneiden Ukrainan 
sotaa pakenevien ihmisten tilanteen ja palveluiden järjestämisen kysymyksiin. Jäsen-
kuntien maahanmuuttokoordinaattorit ovat 21.3.2022 alkaen osallistuneet valmiusjoh-
toryhmän työskentelyyn. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen on näkynyt 
myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminnassa etenkin määräaikaisen henkilöstön 
ja äkillisten sijaistarpeiden kohdalla. Riittävän henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi 
rekrytointiyksikön toimintaa on tehostettu ottamalla käyttöön uusia osia rekrytoinnissa 
käytettävästä järjestelmästä sekä laajennettu rekrytointiyksikön toiminta koko kun-
tayhtymän kattavaksi. Muutoksen yhteydessä Ikäihmisten palveluissa käytössä ollutta 
varahenkilöstöjärjestelmää on laajennettu mm. neuvolaan, sairaalaosastolle ja ham-
mashoitoon sekä vammaispalveluihin. Lähihoitajatutkintoon tähtäävää oppisopimus-
koulutusta on nähty tarkoituksenmukaisena jatkaa edelleen vuonna 2022. Yhteistyötä 
Etelä-Pohjanmaan TE-toimen ja alueen oppilaitosten kanssa on tiivistetty ja panos-
tettu kuntayhtymän toimintojen näkyvyyden lisäämiseen. Myös perehdytyksen toimin-
tamalli on päivitetty ja tehostettu mentoroinnin toimintamallin käyttöä, millä on haluttu 
nopeuttaa ja tukea uusien työntekijöiden kiinnittymistä työtehtäviinsä ja työyhtei-
söönsä. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tulos tammi-syyskuussa 2022 oli 1,4 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Oman toiminnan tuotot olivat 5,9 M €, toteutuma 79,8 %. Oman toimin-
nan tuottojen kertymä ylittyi 359 343 eurolla. Oman toiminnan kulut tammi-syys-
kuussa 2022 olivat 42,3 M €, toteuma 77,3 %. Oman toiminnan kulut ylittivät talousar-
vion tasaisen toteuman 1 259 118 eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut ylittyivät 511 
378 eurolla ja niiden toteuma oli 76,8 %. Kulut ylittyivät Kauhavan osalta 515 514 eu-
rolla ja alittuivat Evijärven osalta 4 137 eurolla. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
män kulut ylittyivät noin 17 000 eurolla, toteuma 76,1 %. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan, erikoissairaanhoidon ja Eskoon käsit-
tävät toimintakulut tammi-syyskuulta 2022 olivat 64,9 M €. Ne ylittivät tasaisen to-
teuman 1 787 477 eurolla, toteuma 77,3 %. Toimintakuluihin sisältyy Covid-19 -ko-
ronaviruspandemiasta aiheutuneet kulut, joiden valtionavustushaun avautumisesta 
Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut 7.10.2022. Avustus perustuu Valtioneu-
voston asetukseen 6.10.2022 844/ 2022 ja sen hakuaika on 4.11.2022 saakka. Avus-
tuksen myöntäminen edellyttää sitä, että eduskunta hyväksyy asiassa annettavan IV 
lisätalousarvion. Avustus myönnetään hakijan ja THL:n ilmoittamien suoritemäärien 
perusteella COVID- 19 testauksen ja hoidon osalta ajalla 1.1.-31.8.2022 ja rokottami-
sen osalta ajalla 1.1.-31.10.2022. Loppuvuoden osalta maksettava avustus perustuu 
valtionapuviranomaisen arvioon. 
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Sosiaalipalveluissa talouden toteuma kokonaisuudessaan näyttää syyskuun lopussa 
kohtuulliselta. Tulokertymä on talousarviolukuja selvästi positiivisempi, samoin henki-
löstömenoissa on pysytty budjetissa. Henkilöstömenojen hyvä tilanne johtuu kuitenkin 
osittain rekrytoinnin haasteista eikä näin ollen ole pelkästään positiivinen asia. Kulu-
jen osalta asiakaspalveluiden ostot sekä avustukset ovat ylittyneet. Työmarkkinatuen 
kuntaosuudet ovat kääntyneet laskuun. 
 
Sosiaalipalveluissa on yhteistyössä Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa to-
teutettu perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaan liittyvä kehittämispilotti, joka on 
edennyt suunnitellusti. Pilotissa on laadittu tulevan hyvinvointialueen perhekeskusten 
kohtaamispaikkoja koskeva ns. minimisisältö. Tarkoituksena on, että Etelä-Pohjan-
maan kohtaamispaikat toimisivat tulevaisuudessa samojen periaatteiden mukaisesti 
ja nyt laadittu suunnitelma on hyödynnettävissä myös muissa, kuin Kaksineuvoisen 
alueen perhekeskuksissa. 
 
Ikäihmisten palveluissa on toteutettu osana hyvinvointialueen valmistelua RAI-arvi-
ointi- ja laatujärjestelmän käyttöönottoa. Etäpalveluja yhtenä kotihoidon palvelumuo-
tona on tehostettu lisäämällä etähoitolaitteiden määrää. Palaute etäpalveluista on ol-
lut hyvää ja ne ovat myös vapauttaneet aikaa työntekijöiden matkoihin kuluvasta 
ajasta varsinaiseen asiakastyöhön. 
 
Ikäihmisten palvelujen rakennetta on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden 
kasvaviin palvelutarpeisiin. Yhtymähallitus on 24.5.2022 § 54 tehnyt päätöksen koti-
hoidon ryhmäkoti Elinantuvan toiminnan lakkauttamisesta vuoden loppuun men-
nessä. Tästä vapautuvia resursseja on käytetty Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen 
suurimman palveluasumisyksikkö Helmirannan toiminnan tehostamiseen. Lisäksi yh-
tymähallitus on 21.6.2021 § 62 päättänyt terveyskeskusosastolta vapautuneiden Ilta-
kellon tilojen ottamisesta tehostetun palveluasumisen käyttöön. 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 palveluissa tuotot ovat kertyneet tasaisesti ja ne ylittävät tasaisen to-
teuman. Myös kulut ovat ylittäneet tasaisen toteuman. Kulujen osalta ylityksiä on eri-
tyisesti henkilöstökuluissa. Perusteina palkkojen ylityksiin ovat erityisesti sairauspois-
saolot, joita ovat aiheutuneet tavanmukaisten sairauspoissaolojen lisäksi sekä ko-
rona- että noro-infektioiden aiheuttamista poissaoloista. Palkkakustannuksia nostaa 
lisäksi erityisesti erityiskorvaukset, joita on maksettu työntekijöille työjärjestelyjen ta-
kia hälytysrahoina sekä lisä- ja ylityökustannukset. Myös korvaavan työn sijaisista ai-
heutuu kustannuksia. Aineiden ja tarvikkeiden kulut ovat ylittyneet alkuvuoden ai-
kana, erityisesti ylitystä on ollut hoitotarvikkeissa, kalustossa ja sähkössä. Hoitotarvik-
keiden kustannukset ovat kohonneet mm. koronan takia tarvittavien suojavarusteiden 
hankinnan takia. 
 
Terveyspalveluissa tuotot ovat ylittäneet hieman talousarvion tasaisen toteuman. 
Avosairaanhoidossa ja avoterveydenhuollossa tuottoja on kertynyt yli tasaisen käytön 
tavoitteen. Sairaalaosastolla alkuvuonna pyörineiden epidemioiden vuoksi kuormitus-
prosentti on jäänyt edelleen tavoitetta matalammalle tasolle ja siten tuottoja on kerty-
nyt siellä suunniteltua vähemmän. Sairaalaosaston kuormitusprosentti tammi-syys-
kuussa oli 84,8 % (1-9/2021 se oli 83,3 %). 
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Terveyspalveluiden kulut ovat ylittyneet reippaasti vuoden alkupuoliskon aikana ta-
lousarvion tasaisesta toteumasta. Pääasiallisesti ylitykset ovat johtuneet palveluiden 
ostosta (koronanäytteenoton laboratoriokustannukset), hoitotarvikkeista (suojatarvik-
keet) sekä hoitotarvikejakelusta. Henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet johtuen sijais-
kustannuksista ja erilliskorvauksista. Kiireettömän hoidon saatavuus lääkäreiden vas-
taanotolle on kasvanut ollen keskimäärin 4-5 viikkoa. Terveyspalveluissa on nyt isoja 
haasteita lääkärirekrytoinnissa hoitohenkilökunnan sijaisrekrytoinnin lisäksi. Alkuvuo-
den terveydenhoitajavaje sekä lääkärivaje tulevat näkymään neuvolapalveluissa si-
ten, että lakisääteisten tarkastusten toteutuminen on loppuvuodenkin aikana epävar-
maa. Suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus on pysynyt entisellä 
tasollaan ollen 2–3 viikkoa. 
 
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on suoritteiden budje-
tin mukainen käyttö (-0,3 %). Sosiaalipalvelujen osalta (+ 4,4 %), ikäihmisten palvelu-
jen osalta (- 12,8 %) ja terveyspalveluissa (+ 24,2 %) sekä erikoissairaanhoidossa (- 
0,1 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta ovat kaikilta pal-
velualueilta yhteensä 7 345 297 euroa, eli 25 601 euroa alle budjetoidun. 

 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.9.2022. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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177 § EVIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2023 

Khall § 177 
21.11.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kuntatalouden ennusteiden mukaan kuntatalouden yleistilanne on pidemmällä aika-
välillä tarkasteltuna haastava Suomen kuntakentällä. Kuluvan vuoden ja ensi vuoden 
osalta tilanne näyttää kuitenkin hyvältä, ainakin Evijärven kunnan osalta. Talouden 
ennustettavuus on tulevien muutosten, yleisen hintojen nousun ja korkokehityksen 
vuoksi vaikeutunut entisestään talousarviovuodelle ja erityisesti taloussuunnitelma-
vuosille. Edelleen valtakunnan tasolla kuntien menot ja tulot ovat epätasapainossa 
suunnittelukaudella suurimmassa osassa Suomen kuntia, vaikka valtion maksamat 
koronatuet kunnille ovat helpottaneet monen kunnan akuuttia tilannetta lyhyellä aika-
välillä. Haasteet kuntataloudessa näyttävät jatkuvan ennusteiden ja näkymien mu-
kaan tulevina vuosina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 12.9.2022 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa loka-marraskuun vaih-
teessa. Tulevan vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 
9.11.2022. Aiheeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 6.10.2022 ja talousarvio-
johtoryhmä on kokoontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
12.12.2022 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
19.12.2022. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2023 ja taloussuunnitel-
man 2023–2025. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
- Tavoitteena on pitää Evijärven kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelu-

kauden ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 
- Talousarvio 2023 valmistellaan realistiseksi ja mahdollisimman tasapainoiseksi. 
- Toimintamenojen kasvu vuonna 2023 on pidettävä tarkalla talouden suunnittelulla 

mahdollisimman pienenä. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kas-
vuksi 3,1 % sekä huomioidaan eläkemaksut. Lisäksi toimintamenoja arvioitaessa 
on huomioitava yleisestä hintojen noususta johtuvat menojen välttämätön kasvu, 
jotta talousarviosta saadaan realistinen. 

 
Syys-lokakuun aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut. Edelleen ensi 
vuoden budjetin ja suunnitelmavuosien laatimisessa on paljon epävarmuustekijöitä. 
Kunta ei muuttanut veroprosenttejaan vuodelle 2023. Kunnallisveron osalta toteutuu 
hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä määrätty ennalta tiedossa ollut 12,64 % -
yksikön leikkaus. Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa myös kunnille makset-
taviin valtionosuuksiin. 

 
Lautakuntien loka-marraskuun vaihteen käsittelyn jälkeen talousarviota on tarken-
nettu. Tämänhetkinen versio talousarviosta (tiivistelmä oheismateriaalina) on koko-
naisuutena ylijäämäinen 1,268 M€. Tulopuolella verotuloennuste vuodelle 2023 on 
5,366 M€ (TS 2023 5,063 M€). Viimeisin valtionosuusennuste on 3,965 M€ (TS 2023 
3,559 M€). Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 1,950 M€ (TS 2023 1,675 M€). Tämä 
selittyy paljolti vuokratuottojen kasvulla. Rahoitustuottoja ja -kuluja talousarvioon on 
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kirjattu -284 t€ (TS 2023 108 t€). Kokonaisuutena tuloja kertyy tämänhetkisillä luvuilla 
noin 117 t€ suunnitelmavuoden raamia enemmän. 
 
Menojen osalta toimintamenot ovat yhteensä 9,059 M€, jossa on vähennystä vuoden 
2022 talousarviosta noin 10,366 M€. Menopuolen vähennys selittyy SOTE ja pelas-
tustoimien siirtymisellä hyvinvointialueelle. Menopuoli alittaa talousraamin noin 113 t€ 
(TS 2023). 

 
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5,894 M€ (+7,1 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitok-
sen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,344 M€ (-18,6 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintakulut ovat 454 t€ (TA 2022 476 t€). Yleishallinnon toimintakulut ovat yh-
teensä 941 t€, jossa nousua 14 t€ (1,5 %). Yleishallinnon nousua selittää vuoteen 
2021 verrattuna mm. palveluliikenne ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Toisaalta eläke-
menoperusteisten Kuel-maksujen poistuminen pienentää kuluja. 
 
Poistoja ei ole vielä kaikilta osin tarkennettu vuodelle 2023. Poistot tulevat vielä nou-
semaan nykyisestä talousarvioversiosta ja täten huonontavat tulosta. Poistot tarken-
netaan lopulliseen talousarvioon. 

 
Evijärven kunnan talousarvio 2023 muodostuu ylijäämäiseksi. Tämä on pitkäjänteisen 
taloudenpidon kannalta tärkeää ja tärkeää myös kunnan lainojen hoidon kannalta. 
Lisäksi vuoden 2023 talouteen vaikuttaa seikkoja, jotka lyhytaikaisesti parantavat 
kunnan taloutta. Tämän ei pidä antaa vaikuttaa pitkäjänteiseen tarkkaan taloudenpi-
toon. 
 
Tärkeää on, että budjetti on realistinen ja perustuu viimeisimpiin saatavilla oleviin luo-
tettaviin ennusteisiin. Jatkovalmistelussa talousarviota tarkennetaan vielä mahdolli-
suuksien mukaan täsmentyvien ennusteiden ja arvioiden mukaisesti. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelun tilan-

teen tiedokseen ja ohjeistaa jatkovalmistelusta. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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178 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA, RAHOITUS JA AVUS-
TUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2023 

Khall § 178 
21.11.2022 Valmistelija: Tuomo Saari, kunnaninsinööri 

 
Evijärven kunnostushanketta on toteutettu vuosina 2016–2022.  Kunta on varannut 
vuosittain hankkeeseen 50 000 euron määrärahan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
on myöntänyt vuosina 2017–2022 harkinnanvaraista valtionavustusta kunnostus-
hankkeelle omarahoitusosuutta vastaavan määrän. Vuoden 2022 kunnan investoin-
tiohjelmassa on myös varattu 50 000 määräraha järven kunnostamiseen. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on menossa Vesiensuojelun Tehostamisohjel-
man mukainen avustuksen hakuaika 18.10. - 30.11.2022 vesistöjen kunnostuksiin, 
josta voidaan hakea Evijärven kunnostushankkeeseen avustusta vuodelle 2023. 
Avustus on enintään 50 %. 
 
Evijärven kunnostushankkeelle on laadittu hankesuunnitelma vuodelle 2023. Suunni-
telman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio vuonna 2023 on 110 000 euroa. 
Budjetti sisältää vastikkeetonta talkootyötä 5 000 euroa. Kunnan rahoitusosuus on 
50 000 euro. Avustusta haetaan 55 000 euroa. 
 
Evijärven kunnostushankkeen hankesuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 ovat 
esityslistan liitteenä (Liite 1).  
 
Lisäksi liitteenä (Liite 2) on vuoden 2022 kunnostushankkeen (hankeaika 25.11.2021 
-18.11.2022) raportti. Vuoden 2022 hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.1.2023 lop-
puun saakka.  
 
Ohjausryhmä valvoo ja ohjaa hankkeen toteuttamista. Hankeryhmään kuuluvat edus-
tajat viidestä osakaskunnasta, kunnanhallituksesta, Pohjanmaan vesi- ja ympäristö 
ry:stä, Evijärven kalastusseurasta, Järviseudun kalatalousalueesta, Aisapari ry:stä 
sekä ELY-keskuksen valvoja. Puheenjohtajana toimii kunnaninsinööri Tuomo Saari ja 
sihteerinä ympäristösihteeri. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta hakee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selta vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaista valtionavustusta vuodelle 2023 
Evijärven kunnostukseen, hankesuunnitelman ja budjetin mukaisien toimenpiteiden 
toteutukseen.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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179 § VASTAUS HYVINVOINTIALUEEN ESITYKSEEN KIINTEISTÖJEN VUOKRIEN 
MÄÄRÄYTYMISESTÄ 

Khall § 179 
21.11.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen tilat siirtyvät hyvinvointialueelle 
olemassa olevien vuokrasopimusten mukaisesti tai jos tiloista ei ole vuokrasopimuk-
sia, niin vuokra-asetuksen mukaisesti, ellei kuntien kanssa toisin sovita. 

  
Hyvinvointialue on kartoittanut alueen kuntien kanssa hyvinvointialueelle siirtyvien 
vuokrattavien toimitilojen määrän. Kuntajohdon ja hyvinvointialueen keskustelu- ja 
neuvottelutilaisuudessa 29.9.2022 pääsääntöisesti kunnat esittivät kantanaan, että 
vuokrien määrittämisen periaatteeksi otetaan tasapuolinen kohtelu ja asetuksen mu-
kainen vuokra 6 % tuottotasolla.  

  
Asetuksen (272/2022) mukaan vuokra koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuok-
rasta. Pääomavuokra muodostuu vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen 
arvon perusteella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta 
rakennuksen tekniselle arvolle. 

  
Aluehallitus katsoo, että hyvinvointialueen kannalta tämä tarkoittaisi vuokramenojen 
kasvua kuntien omistamien/kunnilta vuokrattavien tilojen osalta n. 8–12 milj. eurolla. 

  
Aluehallitus on todennut, että talousarviovalmistelun tässä vaiheessa voidaan todeta, 
että hyvinvointialueen rahoituspohja ei kestä tällaisia uusia kustannuseriä, jotka eivät 
ole olleet mukana kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa. Huomatta-
vasti aiempaa korkeampi vuokrataso joudutaan rahoittamaan hyvinvointialueen toi-
mintaa sopeuttamalla ja arvioimalla aiempaa huomattavasti kriittisemmin käytössä 
olevia tilojen määrää.  

  
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 10.10.2022 § 
302 päättänyt esittää Etelä-Pohjanmaan kunnille, että kaikki vuokrasopimukset toteu-
tetaan 3 % pääomavuokralla kaikissa kuntien ja kuntien omistamien yhtiöiden omista-
missa kiinteistöissä irtisanomisehdon ollessa rajoituslain irtisanomisehdon mukainen. 

  
Aluehallitus korostaa, että mikäli vuokrasopimuksissa ei päästä kestävälle pohjalle, 
niin palveluverkkoa ja palveluiden saatavuutta joudutaan karsimaan. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ja hyvinvointialueen 
välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–
2026 todetaan § 3 Pääomavuokra: Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin 
tuottovaatimusta laskettuna 4 §:n mukaiselle rakennuksen tekniselle arvolle. 
 
Evijärven kunta esittää hyvinvointialueelle, että kuntien ja hyvinvointialueen vuokraso-
pimuksissa käytetään asetuksen mukaista, kuuden (6) prosentin korkotuottovaati-
musta. 
 

 
Antti Perkkalainen ehdotti, että Evijärven kunta ilmoittaa kantanaan, että alueen kun-
tien tulisi luopua pääomavuokran tuottovaatimuksesta kokonaan (ehdotus perustelui-
neen liitteenä).  Jani Takamaa kannatti Antti Perkkalaisen ehdotusta. 
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Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kanna-
tettu ehdotus ja suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Antti Perkkalaisen 
ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 

                     Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Aho, Huhmarsalo, Mäkelä, Lehto) ja 3  EI- 
                     ääntä (Perkkalainen, Pietilä, Takamaa).  

 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 4-3 . 
 
Merkittiin: Esko Ahonen poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi 18.37- 19.02(yh-
teisöjäävi) 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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180 § EVIJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VÄLISEN VUOK-
RASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 1.12.2022 ALKAEN 

Khall § 180 
21.11.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Evijärven kunnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen välillä on vuonna 2009 tehty suulli-
nen sopimus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen käytössä olevien tilojen vuokraamisesta. 
Sopimus on vuonna 2021 saatettu kirjalliseen muotoon siten, että vuokrattava ala on 
määritelty vastaamaan tämänhetkistä tilannetta. 
 
Vuokran määrän osalta sopimus on laadittu suullista sopimusta vastaavin ehdoin. So-
pimuksen allekirjoittamisen jälkeen on tullut hyvinvointialueiden valmisteluun liittyen 
täsmennyksiä (vuokra-asetus 272/2022), eivätkä myöskään kaikki Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen jäsenkuntien vuokraamia toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ole tul-
leet aikaisemmin saatetuiksi kirjalliseen muotoon, minkä vuoksi Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen ja jäsenkuntien väliset vuokrasopimukset on syytä yhdenmukaistaa 
1.12.2022 alkaen. 
 
Evijärven kunnan uusi vuokrasopimusesitys on laadittu ja vuokra määritelty vuokra-
asetus (272/2022) huomioiden. 
 
Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisten vuokrasopimusten päivittämisen tarvetta on 
käsitelty kuntayhtymän ja jäsenkuntien välisessä jäsenkuntaneuvottelussa 8.11.2022. 
 
Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 15.11.2022 § 107 osaltaan hyväksy-
nyt Evijärven kunnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen välisen vuokrasopimuksen liit-
teineen 1.12.2022 alkaen ja antanut sen Evijärven kunnalle hyväksyttäväksi. 
 
Oheismateriaalina Evijärven kunnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuokrasopimus 
liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Evijärven kunnan ja Kuntayh-
tymä Kaksineuvoisen välisen vuokrasopimuksen liitteineen. Vuokrasopimus astuu 
voimaan 1.12.2022. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin.: Esko Ahonen poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi 19.02- 19.05 
(yhteisöjäävi) 
 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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181 § LAUSUNTO TUULINIEMEN POHJAVESIALUEEN RAJAUSMUUTOSEHDOTUK-
SESTA 

Khall § 181 
21.11.2022  Valmistelija: Kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lain 
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 d §:n mukaisesti Evijärven kunnan 
lausuntoa Evijärvellä sijaitsevan Tuuliniemen pohjavesialueen rajausmuutosehdotuk-
sesta. Ehdotus rajausmuutokseksi on esitetty liitteessä. 
 
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoi-
don järjestämisestä annetun lain (1299/2004) luvussa 2 a. Lain 10 c §:n mukaan elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskuksen on muutettava pohjavesialueen rajausta tai 
luokitusta, jos niihin olennaisesti vaikuttava tieto sitä edellyttää. 
 
Lausunto pohjavesialueen rajausmuutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan 
1.12.2022 klo 16.15 mennessä. 
 
Tuuliniemi on osa katkeilevaa luode-kaakkosuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Muodos-
tuma koostuu osin lajittuneista aineksista (hiekka-sora) ja moreenista. Muodostuman 
reuna-alueet ovat moreenia. Alue rajoittuu itäpuoleltaan Evijärveen.  
 
Rannan aines on pääosin hiekkaa ja kivikkoa, joten alueella on mahdollisuus ran-
taimeytymiseen. Vuoden 1984 tutkimuksessa saatiin ominaisuusantoisuuspumppaus-
pisteestä hyvänlaatuista vettä.  
 
Tuuliniemen pohjavesialueella on suoritettu koepumppaus vuonna 1984, jonka antoi-
suus oli 250–300 m3/d. Koepumppausalueella sijaitseva Evijärven kunnan Tuulinie-
men vedenottamo on ollut käytössä ainoastaan neljä kuukautta vuonna 2000, jolloin 
pohjavettä otettiin keskimäärin 57 m3/d. 
 
Ely-keskuksen ehdottama rajausmuutosehdotus: 
Pohjaveden muodostumisalueen raja ehdotetaan siirrettäväksi Evijärven rantaviivaan 
siten, että se vastaa Uomat, joet, järvet ja meri 1:10 000 -paikkatietoaineiston mu-
kaista rantaviivaa. Perusteluna muutokselle on paikkatietoaineistojen yhtenäistämi-
nen. Pohjavesialueen luokkaan ei ehdoteta muutosta. 
 
Lausuntopyyntö oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että ehdotetulla rajauksen muutok-
sella ei ole vaikutusta alueiden käyttöön, joten rajausehdotukseen ei ole huomautta-
mista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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182 § LAUSUNTO / YVA-OHJELMA SALO-YLIKOSKEN TUULIVOIMAHANKE, KAU-
HAVA 

Khall § 182 
21.11.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Evijärven kunnalta lausuntoa Kauhavalla 
sijaitsevan Salo-Ylikosken tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta. 

 
 Tuulivoimahankkeelle on laadittu Salon-Ylikosken tuulivoimayleiskaava, joka on hy-

väksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Kaava on kuulutettu lainvoi-
maiseksi 22.1.2021. Lisäksi tuulivoimaloiden kaavan mukaiset rakennusluvat ovat 
lainvoimaiset. Hankealue sijaitsee Kauhavan keskustasta noin 26 km pohjoiseen rajau-

tuen Uudenkaarlepyyn kaupunkiin ja Pedersören kuntaan. Hankealueelle suunnitellaan 
enintään seitsemää (7) tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on 30–70 MW, voimaloi-
den roottorin halkaisija enintään 190 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 240 metriä. 
Hankkeella on lainvoimainen osayleiskaava ja kaavan mukaisille voimaloille on 
myönnetty lainvoimaiset rakennusluvat. Lisäksi on myönnetty vähäisellä poikkeami-
sella rakennusluvat 7:lle kokonaiskorkeudeltaan 220 metriselle tuulivoimalalle. Nyt 
vireillä olevassa YVA-menettelyssä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle tuulivoi-
malatekniikan kehittymisen myötä tehokkaammat voimalat. Hankkeen tuulivoima-
puisto kytketään sähköverkkoon uuden sähköaseman kautta. Suunnitellun sähköase-
man rakennuspaikka sijaitsee hankealueelta 2,4 kilometriä länteen. Sähkönsiirto ta-
pahtuu maakaapelilla. 

 
 Hankealue sijoittuu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalle, Ylikosken, Pelkkalan, 

Mirkunmäen ja Kauhajärven viljelysalueiden keskellä jäävän Purmon yhteismetsän 
alueelle. Hankealueen länsipuolella sijaitsee valtatie 19, eteläpuolella seututie 738 ja 
itäpuolella seututie 741, joiden lisäksi hankealueen lähiympäristössä on useita yhdys-
teitä 

 
Karttatarkastelun perusteella Salo-Ylikosken tuulivoimahankealueen lähin tuulivoi-
mala tulisi sijoittumaan runsaan 11 km etäisyydelle Evijärven kuntarajasta ja Evijär-
ven kunnan puolella olevista lähimmistä asuinrakennuksista runsaan 12 km etäisyy-
delle. 

 
Oheismateriaalina ELY-keskuksen lausuntopyyntö. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Kau-

havan Salo-Ylikosken alueen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjel-
maan, koska alue sijaitsee runsaan 12 km etäisyydellä Evijärven kunnan alueella si-
jaitsevista lähimmästä asutuksesta. Kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 linjauksen, 
että tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai 
loma-asutuksesta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että myöskään kauemmaksi sijoittu-
vista tuulivoimaloista ei saa aiheutua haittaa asutukselle. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Khall § 183 
21.11.2022 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

johtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on 
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimi-
valtaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 72 Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen 
 73–75 Asuntohakemus 
   

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 4 Kirjasto on suljettu / henkilökunta ei ole palvelemassa ma 5.12.2022 
  

 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 184 
21.11.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1666875905371 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1667270397209 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1667487148218 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1667743094328 
5. Aluehallintovirasto Päätös 10.11.2022_Nro 174_2022_Huuhannevan turve-

tuotantoalueen ympäristölupa, Evijärvi 
6. E-P:n liitto Maakuntahallitus Pk 24.10.2022 nro 9 
7. EPSHP Nyrkki Tiedote 8.11.2022 
8. Eskoon sosiaalipalvelujen ky Pöytäkirjaote Valtuusto 11.11.2022 §30 Tasee-

seen kertyneen ylijäämän jakaminen 
9. Eskoon sosiaalipalvelujen ky Pöytäkirjaote Valtuusto 11.11.2022 §34 Eskoon 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymän päättyminen 31.12.2022 
10. JAMI Yhtymähallituksen pk 27.10.2022 12 2022 
11. Kauhavan kaupunki Elämänlaatulautakunta pk ote §38 26.10.2022 Etsivän 

nuorisotyön toimintakertomuksen hyväksyminen ajalta 1.9.2021-30.9.2022 
12. Kauhavan kaupunki KV Pöytäkirjan ote 14.11.2022 §74 Kuntayhtymä Kaksi-

neuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2022 
13. Korjaus KT:n yleiskirjeeseen 21 2022 Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja 

työehtosopimuksen (OVTES) 2022-2023 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn 
erän ajakaminen 

14. KT Yleiskirje 23 2022 SOTE ry:n ja KT:n välisen työriidan ratkaisemiseksi teh-
dyn sovintoehdotuksen noudattamainen kunta- ja hyvinvointialalla 

15. KT Yleiskirje 24 2022 Kunta- ja hyvinvointialan työsuojelun yhteistoimintaa ja 
työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista 

16. KT Yleiskirje 25 2022 Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta 
kunta- ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen 
kehittämistä koskeva suositus 

17. Kuntaliitto Yleiskirje 7 2022 Vuoden 2023 eduskuntavaalit 
18. Kuntaliitto Yleiskirje 9 2022 Kopioston valokopiointisopimus vuosille 2023-

2025 
19. Ky Kaksineuvoinen Yhtymähallitus PK 1.11.2022 nro 9 
20. Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 2-2022 
21. Soinin kunta Kunnanhallitus 7.11.2022 §125 Sopimus ympäristöterveyden-

huollon yhteisestä toimielimestä Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien 
kanssa 

22. Soinin kunta Kunnanhallitus 07.11.2022 §121 Periaatesopimus Kraatterijär-
ven Geopark -yhdistyksen kanssa 

23. STM 14.11.2022 Ohjauskirje koronarokotusten tehosteannosten tarjoamisesta 
24. Valtioneuvosto Kirje 1.11.2022 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoi-

men järjestämisvastuun turvallisen siirtymän varmistaminen 
25. Vesistökunnostusten avustushaku käynnissä; Vesiensuojelun tehostamisoh-

jelma EPO ELY 11.11.2022 
26. Vimpelin kunta Kunnanvaltuusto 31.10.2022 §87 Periaatesopimus Kraatteri-

järven Geopark -yhdistys Vimpelin kunta toiminta- ja rahoitusmalliksi 
27. Vimpelin kunta Kunnanvaltuusto 31.10.2022 §92 Ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen 1.1.2023 lukien 
28. VN 30092 2022-OKM-Valmiussuunnitelmien tarkistaminen kasvatuksen, ope-

tuksen ja koulutuksen toimialalla 
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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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185 § MUUT ASIAT 

Khall § 185 
21.11.2022 

1. Tiistaina 22.11. klo 18 valtuuston iltakoulu 
 2. Kunnanhallituksen kokous 12.12.2022 klo 18 ja valtuusto 19.12.2022 klo 16.00 

3. Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku, kunnan puolesta laskijoina Alina Lehto ja Mar- 
    kus Kattilakoski 
4. Tilapäisen valiokunnan sihteeri 
5. Ympäristösihteerin viran täyttäminen 
6. Hallintosihteerin rekrytoinnin tilanne 
7. Jalkapallokenttä 
8. Teknisen toimen sopimusasia 
 
Merkittiin: Marita Huhmarsalo poistui kokouksesta klo 19.25 tämän pykälän käsittelyn 
aikana. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 172–177, 179 ja 181–185  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 178 ja 180 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 178 ja 180 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät  
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


