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131 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 131  
12.9.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
132 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 132 
12.9.2022 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: Esityslista hyväksyttiin. 

 

133 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 133 
12.9.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mirva Pietilä ja Jani Takamaa. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirva Pietilä ja Jani Takamaa. 
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134 § VUODEN 2023 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2023–2025 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 134 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

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

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

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

dintaohjeet. 

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

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

  

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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135 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022 

Khall § 135 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

 
 Osavuosikatsaus on oheismateriaalina.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 30.6.2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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136 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASE-
TUKSEKSI VALTIONAVUSTUKSESTA ERÄISIIN JULKISIIN SOSIAALI- JA TERVEY-
DENHUOLLON COVID-19 -KUSTANNUKSIIN 

Khall § 136 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitou-
tunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin 
kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. 
 
Covid-19-epidemiasta aiheutuneita kustannuksia on kompensoitu kunnille erityisesti 
korottamalla peruspalvelujen valtionosuuksia ja yhteisöveron jako-osuutta. Vuonna 
2021 kuntakentälle epidemiasta aiheutuneet kustannukset korvattiin olennaisilta osin 
valtionavustuksilla, joita sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä noin 1,08 mil-
jardia euroa. Koronapandemia ei ole heikentänyt kuntataloutta, sillä valtio on tukenut 
kuntia ja kuntayhtymiä epidemian aikana vuosina 2020–2021 erilaisilla tukitoimilla yh-
teensä noin 5 miljardilla eurolla. 
 
Koronasta aiheutuneet kustannukset eivät ole jakautuneet tasaisesti kaikkien kuntien 
kesken, vaan muun muassa tautitilanteesta johtuen kuntien välillä voi olla suuriakin 
eroja. Tästä syystä sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät kor-
vaukset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle on myös vuonna 2022 
tarkoitus toteuttaa olennaiselta osin valtionavustuksilla, jotka mahdollistavat korvaus-
ten kohdentumisen valtionosuusjärjestelmää tarkemmin. 
 
Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettäväksi kuntien vuoden 2022 koro-
nasta aiheutuneiden sosiaali- ja terveydenhuollon lisäkustannusten korvaamiseksi 
myönnettävistä valtionavustuksista. 
 
Pääministeri Marinin hallituksen kirjaus koronavirukseen liittyvistä välittömistä kustan-
nuksista on sidottu tautitilanteen kehittymiseen sekä taudin torjunnan tapoihin. Epide-
miatilanne sekä taudin torjuntaan ja hoitoon liittyvät toimet ovat vuoden 2022 aikana 
kehittyneet ja muuttuneet monin tavoin. Muun muassa hybridistrategiaa, kansallista 
covid-19 testaus- ja jäljitysstrategiaa ja koronarokotusstrategiaa on päivitetty. Tartun-
tatautien vastustamistyö sekä varautuminen terveydenhuollon häiriötilanteisiin ovat 
kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joita rahoitetaan jo valtionosuusjärjestelmän kautta. 
Yllä mainittujen tekijöiden vuoksi lausunnolle lähtevän asetuksen mukaisesti koro-
nasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille 
testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja 
koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa: ”Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen tähdentää, että myös testauksen ja hoidon osalta valtionavustukset 
tulisi kohdentaa koko vuodelle 2022, koska COVID-19 epidemiatilanne on vaikuttanut 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen koko vuoden ajan ja epidemian en-
nakoidaan edelleen syyskaudella 2022 voimistuvan, mikä väistämättä aiheuttaa kas-
vavaa testausten ja sairaalahoidon tarvetta ja näistä johtuvia merkittäviä 
lisäkustannuksia.” 
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Avustuskokonaisuuden tavoitteena on, että avustus kohdistuisi hakijoille kokonaisuu-
tena oikeudenmukaisesti ja riittävän tarkasti aiheutuneiden lisäkustannusten suh-
teessa. Lisäksi tavoitteena on, että avustusjärjestelmä aiheuttaisi hakijoille mahdolli-
simman vähän hallinnollista rasitetta. Tämän vuoksi avustus määritettäisiin suhteelli-
sen yksinkertaisin laskennallisin perustein. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että avustuksen määrä perustuisi olennaisilta osin toimintaa 
kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. Toiminnot, joille avustus 
määriteltäisiin tällä tavoin, olisivat covid-19- testaus, rokottaminen covid-19-tautia 
vastaan ja covid-19-taudin aiheuttama sairaalahoito. Toimintokohtainen avustuksen 
määrä määritettäisiin kertomalla lukumäärätieto valtionapuviranomaisen määrittä-
mällä yksikkökorvauksella. Korvausten taso tultaisiin mitoittamaan siten, että epide-
mian hoidosta aiheutuneet lisäkustannukset tulevat valtakunnan tasolla kokonaisuu-
dessaan täysimääräisesti katetuksi. Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi avustus-
kokonaisuuteen sisällytettäisiin asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä katta-
maan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Valtionavustuksen hake-
minen ajoittuisi syksyyn 2022. 
 
Asetusesityksen 3 §:n mukaan COVID-19-valtionavustus myönnetään kunnalle. Jos 
kunta on kuntalain (410/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sopinut avus-
tettavien toimintojen järjestämisvastuun siirtämisestä osittain tai kokonaan toiselle 
kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle toiselle kunnalle tai kun-
tayhtymälle niiden avustuserien osalta, joita kunta ei itse hae. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus yhtyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen lau-
suntoon valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julkisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin ja päättää, että Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
nen hakee kyseisen valtionavustuksen Evijärven kunnan puolesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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137 § HALLINTOJOHTAJAN VALINTA 

Khall § 101 
13.6.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

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

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

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

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

 
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 121 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henki-
löt. 

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

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

 
Khall § 137 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

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

 
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 12.9.2022 220 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

138 § PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN JA VEROPERUS-
TEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUSTEN MUUTOK-
SISTA VUODELLE 2022 

Khall § 138 
12.9.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Valtiovarainministeriö on 8.7.2022 antanut päätöksen (VN/32353/2021) kunnan pe-

ruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetys-
ten korvausten muutoksista vuodelle 2022. 

  
 Kohta 1 
 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäys liittyen perusopetuslain muuttamiseen 
  
 Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalveluiden valti-

onosuuteen lisätään 146.000 euroa liittyen 11.3.20222 vahvistettuun lakiin perusope-
tuslain muuttamisesta (163/2022). 

 
 Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 55 § 2 momentin mukaan uusissa ja laajen-

tuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laajentuvien 
tehtävien laskennallisista kustannuksista. Lisäys laskennallisissa kustannuksissa on 
kuitenkin mittaluokaltaan sellainen, että se ei aiheuta muutoksia valtionosuusprosen-
tissa. 

 
 Päätös: 
 Valtiovarainministeriö on 8.7.2022 päättänyt lisätä kuntien peruspalvelujen valtion-

osuuksien laskennallisia kustannuksia 146 000 euroa vuodelle 2022. Päätöksen vai-
kutus kunnalle myönnettyyn kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee asian-
omaiselle kunnalle päätöksen liitteestä 1. 

  
 Kohta 2 
 Käyttämättömän määrärahan palautus valtion talousarvion momentilta 28.90.31 

(Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki) 
  
 Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan kunnan peruspalveluiden valti-

onosuuteen lisätään 8 600 000 euroa liittyen momentilta 28.90.31 (Kuntien yhdistymi-
sen taloudellinen tuki) vuonna 2021 käyttämättä jääneiden kuntarakennelain 56 a § 
mukaisten vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustusten 
palautukseen. Kuntarakennelain 56 a § mukaan harkinnanvaraisten yhdistymisavus-
tusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valti-
onosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta. Jos harkinnanvaraiseen yh-
distymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytetä varainhoi-
tovuoden aikana, palautetaan jäljelle jäänyt osa kunnille asukasta kohden yhtä suu-
rena osuutena varainhoitovuotta seuraavan vuoden aikana. 

  
 Päätös: 
 Valtiovarainministeriö on 8.7.2022 päättänyt lisätä kunnille myönnettävää kunnan pe-

ruspalvelujen valtionosuutta 1,56 euroa asukasta kohden vuodelle 2022 valtion vuo-
den 2022 II lisätalousarvioon perustuen. Lisäys huomioidaan valtionosuuden lisäyk-
sissä ja vähennyksissä. Päätöksen vaikutus kunnalle myönnettyyn kunnan peruspal-
velujen valtionosuuteen ilmenee asianomaiselle kunnalle päätöksen liitteestä 1.  
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 Kohta 3 
 Verotulomenetysten korvauksen korottaminen johtuen matkakuluvähennyksen mää-

räaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022 
  
 Valtion vuoden 2022 toisen lisätalousarvion mukaan valtion veroperustemuutoksista 

aiheutuvien kuntien verotulomenetysten korvaukseen lisätään 101 000 000 euroa. 
Lisäys johtuu matkakuluvähennyksen määräaikaisesta korotuksesta vuodelle 2022 ja 
sen arvioidusta vaikutuksesta kuntien verotuloihin. Korvauksia maksetaan kunnalle 
sen verotulojen menetystä vastaava määrä. 

  
 Päätös: 
 Valtiovarainministeriö on 8.7.2022 päättänyt korottaa veroperustemuutoksista johtu-

via verotulomenetysten korvauksia 101 000 000 eurolla vuodelle 2022 valtion vuoden 
2022 II lisätalousarvioon perustuen. Päätöksen vaikutus kunnalle myönnettyyn kun-
nan peruspalvelujen valtionosuuteen ilmenee asianomaiselle kunnalle päätöksen liit-
teestä 1. 

  
 Evijärven kunnan osalta päätökset merkitsevät seuraavaa, Muutos €/vuosi: 
 -          Muutos kuntien peruspalveluiden valtionosuudessa: 3 788 euroa 
 -          Muutos verotulomenetysten korvauksissa: 90 615 euroa 
  
 Jos kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuu-

den myöntämistä tai veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta 
koskevaan päätökseen, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tie-
don saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. 

 
 Valtiovarainministeriön päätös ja kuntakohtaiset muutokset liitteenä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtiovarainministeriön päätök-
sen 8.7.2022 VN/32353/2021 tiedokseen eikä tee päätöksestä oikaisuvaatimusta. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Khall § 139 
12.9.2022 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 
 11 Tiekuntien tienhoitoavustus 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 56 Sähköpöytätarjouksen hyväksyminen 
 57–63 Tiekuntien tienhoitoavustus 

 64 Asuntohakemus  
   

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 361 Monitoimilaitteen hankinta Särkikylän kouluun 
372 Lukion ja peruskoulun yhteisen biologian ja maantiedon lehtorin vuorotteluva-
paan sijaisuus 
374 Henkilökohtaisen avustajan valinta 
375 Avustajan ottaminen 

  
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

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

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 141 
12.9.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1661704150757 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1662129592991 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1662129962337 
4. Alajärven kaupunki Kaupunginhallitus 22.08.2022 §135 Seinäjoen kaupungin 

lausunto 
5. Alajärven kaupunki Valtuusto 29.08.2022 §63 Järvinet Oy:n osakassopimus. 
6. E-P:n liitto Maakuntahallitus PK 22.8.2022 
7. EPSHP Tiedote Nyrkki 5.9.2022 
8. JAMI Yhtymähallitus pk 10_2022 25.8.22 
9. JAMI Yhtymävaltuusto pk 3_31.8.2022 
10. Kansaneläkelaitos 24.8.2022 Päätös työterveyshuollon kustannusten kor-

vauksista 1.1.-31.12.2021 
11. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Yleiskirje 14 2.9.2022 
12. Kuntien takauskeskuksen tiedote 7.9.2022 
13. Metsänkäyttöilmoitus Nro 1_2022_69777_22.8.2022 
14. Metsänkäyttöilmoitus Nro 1_2022_76381_5.9.2022 
15. Seinäjoen kaupunki Ympäristöterv.huollon yht.toimintajaosto PK 2 5.4.2022 

 

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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141 § MUUT ASIAT 

Khall § 141 
12.9.2022 
 1. Sähkön kulutuksen vähentäminen 
 2. Avoin valokuituverkko -kartoitus 
 3. Varhaiskasvatuksen tilanne 
 4. Ukrainalaisten ”kotikunta” 
 5. Sillankorvan leirintäalueen tilanne 
 6. Marita Huhmarsalon kirje kunnanhallitukselle ja valtuustolle koskien valtuustoaloi-
     tetta päiväkodin pihamaan rakennekerroksista 
 7. Urheilukentän jalkapallokentän kunto 
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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 131–141 
 
 
 

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

 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  
 
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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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

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. 

 


