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Päivi Lappinen, sivistystoimenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä  x 
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§:t 47 - 55 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Esko Ahonen 
puheenjohtaja 

 
 
  
Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä  9. päivänä marraskuuta 2022 
     
 
Antti Perkkalainen                   Jani Takamaa 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille    . päivänä marraskuuta 2022 
 
 
Päivi Lappinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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47 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 47 
9.11.2022  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

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

 

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

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

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

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 3.11.2022 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 2.11.2022. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 3.11.2022.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

48 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 48 
9.11.2022 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

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

 
 Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Perkkalainen ja 

Jani Takamaa. 

 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Perkkalainen ja Jani Takamaa. 
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49 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2022 – 31.8.2022 

Khall § 147 
3.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2022 – 
31.8.2022.  
 
Oheismateriaalina on toteumaraportti 1.1.2022 – 31.8.2022. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2022 – 31.8.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
 
Valt. § 49 
3.11.2022  

Liitteenä on toteumaraportti 1.1. – 31.8.2022. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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50 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2023 

Khall § 160 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tulovero-
prosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-
kuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sa-
dasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-
roprosentista sekä muiden verojen perusteista.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin 
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arki-
päivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tulovero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 2023 ilmoitetaan sähköisesti 17.11.2022 men-
nessä. 
 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden 
kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirre-
tään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. 
 
Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen 
tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta 
verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tulo-
veroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. 
 
Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä kos-
kevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa 
laissa. 
 
Vastaavasti on säädetty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta 
annetussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristyminen sen 
johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen 
piiriin edellyttää valtion veron korotuksia. 
 
Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ilmoitetaan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.  
 
Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistövero-
lain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 
2022: 
        
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 % 
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 % 
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 

% 
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 % 
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- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 

2,00–6,00 %  
 

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2022 talousarvio on 590 t€ ylijäämäinen. Elokuun 
lopun tilanteessa vuosi on toteutunut noin 450 t€ euroa talousarviota paremmin. Ve-
rotuloja on kertynyt noin 445 t€ arvioitua enemmän. Elokuun lopun tilanteesta tehdyn 
arvion mukaan tilinpäätöksestä muodostuu talousarvion mukainen tai sitä parempi 
ylijäämäinen tulos riippuen loppuvuoden toteumasta. 

 
Kunnanhallituksen hyväksymässä tulevan vuoden talousarvion laadintaohjeissa ta-
lousarvion laadintatavoitteiksi on asetettu: 

 
- 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. 

 
Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa vuosikate on 1,233 M€ ja tilikauden tulos on 382 
t€ ylijäämäinen.   

 
Tuloja kertyy tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2023 enemmän kuin talous-
suunnitelmassa on raamitettu. Toimintatuottoja arvioidaan taloussuunnitelmassa ker-
tyvän käytännössä kuluvaa vuotta vastaava määrä. 
 
Kuntaliiton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät tämän vuoden to-
teumaa paremmilta. Tuorein syyskuun verotuloennuste arvioi Evijärvelle kertyvän 
vuonna 2023 nykyisillä prosenteilla verotuloja 5,366 M€, mikä on noin 303 t€ talous-
suunnitelmassa arvioitua enemmän. 

 
Kuntaliiton lokakuun valtionosuusennuste 2023 arvioi Evijärven valtionosuuksiksi 
3,995 M€. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2023 valtionosuuksia on arvioitu 3,559 M€. 
Valtionosuuksia kertyy tuoreimman lokakuun ennusteen mukaan 436 t€ taloussuunni-
telmaa enemmän.  

 
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitel-
massa vuodelle 2023 yhteensä 8,662 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä 
9,361 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 699 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Kokonaisuudessaan rahoitustoiminnan tuottoja näyttää tällä hetkellä kunnan sijoituk-
sista kertyvän vuonna 2022 budjetoitua vähemmän. Rahoitustoiminnasta on tuottoja 
budjetoitu kuluvan vuoden talousarvioon noin 130 t€ ja vuoden 2023 taloussuunnitel-
maan 108 t€. Vuoden 2023 rahoitustoiminnan tuotot ja -kulut on arvioitava varovai-
suusperiaatteen mukaisesti lopulliseen talousarvioon huomioiden korkokulujen kasvu 
ja haastava tilanne rahoituskentällä. Tällä hetkellä arvio rahoitustuotoista ja -kuluista 
on +/- 0 €.  
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Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa 
arviolta 3,1 % nousu henkilöstökuluihin. Yleisestä hintojen noususta on talousarvi-
ossa varauduttava kautta linjan kustannusten nousuun. Parantuneiden verotulo- ja 
valtionosuusennusteiden ansiosta vuoden 2023 tilinpäätös pystyttään tällä hetkellä 
olevin tiedoin valmistelemaan tasapainoiseksi, jopa ylijäämäiseksi.  
 
Tämänhetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta noin 200–400 t€ yli-
jäämäinen. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi vuonna valmistuvien 
investointien mukaiseksi. Lisäksi vuoden 2023 talousarviossa on varauduttava Evijär-
ven säännöstelyluvan muutoksesta aiheutuvien vettymisvahinkojen korvaamiseen. 
Tämän hetken tietojen ja valmistelunäkymien mukaan tasapainoisen, jopa hieman 
ylijäämäisen talousarvion laatiminen nykyisessä taloustilanteessa on realistista nykyi-
sillä veroprosenteilla. 
 
Suunnitelmavuosien osalta oman haasteensa talouden arviointiin tuo yleisen talousti-
lanteen ja hintatason kehityksen ohella erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käyn-
nistymisen myötä tehtävät tulevien tilinpäätösten myötä täsmentyvät vaikutukset valti-
onosuuksiin sekä suunniteltu työ- ja elinkeinotoimen siirtyminen kuntien vastuulle 
vuoden 2023 alusta. Omalla toiminnalla pitää pyrkiä varautumaan epävarman yleisen 
taloustilanteen vaikutuksiin kuntaan. 

 
Kunnallisveroja on Evijärvellä nostettu vuonna 2007 0,5 %-yksikköä 20,0 prosenttiin, 
vuonna 2010 1 %-yksikön 21,0 prosenttiin ja vuonna 2014 0,5 %-yksikköä 21,5 pro-
senttiin. Vuodesta 2021 lähtien veroprosentti on ollut 22,5 %. 
 
Evijärven tällä hetkellä voimassa olevat veroprosentit ovat: 

• Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 

• Kiinteistöveroprosentit  
o yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
o vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
o muu asuinrakennus   1,15 % 
o voimalaitokset  3,10 % 
o yleishyödylliset yhteisöt   0,00 % 

 
Ehdotuksen mukaan kunnallisverossa huomioidaan 12,64 prosenttiyksikön alennus ja 
kiinteistöverot pidetään nykyisellään. Talousarvion jatkovalmistelussa huomioidaan 
sekä tulojen, että menojen kehitys niin, että saadaan aikaan realistinen tasapainoinen 
talousarvio vuodelle 2023.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto mää-
rittelee vuoden 2023 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti   9,86 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 50 
9.11.2022  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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51 § TALOUSARVION 2023 INVESTOINTIOSA 

Tekla § 57 
24.10.2022 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2023 ja suunnitelma vuosille 2024 ja 2025. Investointiohjelmaluonnos on esitelty val-
tuuston iltakoulussa 6.10.2022. 

 
 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2023 ja suunnitelma vuosille 2024 ja 2025 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 161 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Talousarviovalmistelun yhteydessä on linjattu, että Evijärven kunnan investoinneista 
päätetään veroprosenteista päättämisen yhteydessä. Talousarvion investointiohjel-
man tulee perustua kuntastrategiaan. 

 
Investointeina käsitellään hankkeet ja hankinnat, joiden suuruus on vähintään 10 t€ 
euroa (alv 0 %). Investoinneissa huomioidaan taloussuunnitelman investointiosassa 
suunnitellut hankkeet ja hankinnat. Investoinnit käsitellään käyttötaloudesta erillisinä. 
Investointiosa sisältää investointihankkeiden määrärahat ja tuloarviot jaksotettuna ka-
lenterivuosille arvioidun määrärahan käytön ja tulokertymän mukaan. Investointiohjel-
maan kirjatuille investoinneille tulee olla tarve ja peruste. Investointeja suunnitelta-
essa tulee kiinnittää huomiota investoinnista aiheutuviin tuleviin käyttötalousmenoi-
hin. 
 
Kuluvan vuoden investointihankkeiden toteutuminen tarkistetaan ennen investointi-
osan viemistä valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli investointihankkeita ei ehditä saattaa 
valmiiksi ja kuluvan vuoden määrärahaa jää käyttämättä, investointihanke voidaan 
huomioida seuraavan vuoden talousarvioehdotuksessa.  

  
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 24.10.2022 § 57.  

 Liitteenä on teknisen lautakunnan käsittelemä Investointiohjelma 2023–2025. 
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024–
2025. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 51 
9.11.2022  
 Liitteenä on investointiohjelma 2023–2025. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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52 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAIN-
TOIHIN 

Khall 146 
3.10.2022 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. Kuntastrategian tarkastelu: Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että kun-

tastrategiaa seurataan ja päivitetään vuosittain. Strategisten tavoitteiden mittaa-
minen eri toimialueilla (sivistystoimi, tekninen toimi). Tarkastuslautakunnan mie-
lestä on hyvä, että kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua strategiatyöhön. 

 
2. Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet: Koska konsernin taloudellista asemaa 

arvioidaan konsernin tunnuslukujen perusteella, tarkastuslautakunta suosittelee, 
että tilinpäätöskirjassa esitetään tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien olennaiset talou-
den tunnusluvut. 

 
3. Kunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä konsernivalvonta: Suositellaan 

sääntöjen ja ohjeiden päivittämistä vähintään kerran valtuustokaudessa. 
 

4. Sivistystoimi: Syksyllä 2021 on tehty tyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksesta. 
Tarkastuslautakunta odottaa selvitystä sivistyslautakunnalta, miten kyselyn tulok-
sia on käsitelty ja miten havaintoihin on reagoitu, arvioidakseen varhaiskasvatuk-
sen laatua. 

 
5. Tekninen toimi: Kaavateiden murskettaminen on hyvä asia. Viher- ja puistoaluei-

den siisteyteen on hyvä kiinnittää huomiota ja tarvittaessa niittää useammin kuin 
kerran kesässä. Vuokra-asuntojen käyttöasteeseen on hyvä kiinnittää huomiota ja 
tarvittaessa luopua tarpeettomista omistuksista joko myymällä tai purkamalla. 

 
6. Henkilöstö: Evijärven kuntastrategiassa todetaan, että palveluiden perustana on 

osaava, hyvinvoiva, tuottava ja sitoutunut henkilöstö. Perhepäivähoidon kehittämi-
nen ja kannusteiden luominen tukemaan perhepäivähoitajien rekrytointia. Tavoit-
teena on ollut rekrytoida perhepäivähoitajia aktiivisesti. Vuonna 2020 perhepäivä-
hoitajia oli 10 joista 5 määräaikaista. Vuonna 2021 perhepäivähoitajia oli 7 joista 
määräaikaisia 2. Henkilöstölle on otettu käyttöön ePassi-palvelu vuoden 2021 
alusta. Palveluun oli oikeutettu 87 työntekijää. Etuutta käytti vähintään yhden ker-
ran 63 henkilöä (72,41 %). Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua kävely-
kampanjaan toukokuussa 2021. Tyky toimintaa on järjestetty. Tarkastuslauta-
kunta pyytää kiinnittämään huomiota henkilöstöstrategiaan asetettujen tavoittei-
den toteutumiseen? 

 
Vastineet tarkastuslautakunnan huomioihin: 

1. Kuntastrategian tarkastelu: Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää, että 
kuntastrategiaa seurataan ja päivitetään vuosittain. Strategisten tavoitteiden 
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mittaaminen eri toimialueilla (sivistystoimi, tekninen toimi). Tarkastuslautakun-
nan mielestä on hyvä, että kuntalaisille annetaan mahdollisuus osallistua stra-
tegiatyöhön. 

 
Kuntastrategiaa ja sen linjauksia toteutetaan aktiivisesti Evijärvellä strategian toi-
menpideohjelmien avulla. Kuntastrategian toimenpideohjelmalla (TPO) toteute-
taan strategian linjauksia ja painotuksia käytännön toimenpitein. Strategian toteut-
taminen toimenpideohjelmalla on nähty hyväksi toimintatavaksi, näin strategia jal-
kautuu käytäntöön ja sen linjaukset siirtyvät käytännön toimenpiteiksi. Strategiaa 
ja sen toimenpideohjelman toteutusta seurataan säännöllisesti. Toimenpideohjel-
maa päivitetään ja toteutumista seurataan ohjausryhmän toimesta ja toteuma tuo-
daan vuosittain kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi (valtuusto § 26, 
20.6.2022). Myös viimeisimmän toimenpideohjelman laadinnassa on osallistettu 
kattavasti eri sidosryhmiä eri keinoin toteuttamalla mm. henkilöstökysely sekä 
pyytämällä ideoita nuorisovaltuustolta, vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä elin-
keinotyöryhmältä ja pitämällä ideointitilaisuudet kuntalaisille ja kesäasukkaille. 

 
2. Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet: Koska konsernin taloudellista ase-

maa arvioidaan konsernin tunnuslukujen perusteella, tarkastuslautakunta suo-
sittelee, että tilinpäätöskirjassa esitetään tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien olen-
naiset talouden tunnusluvut. 

 
Tilinpäätöskirjassa tullaan jatkossa esittämään tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien 
olennaiset tunnusluvut. 

 
3. Kunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä konsernivalvonta: Suositel-

laan sääntöjen ja ohjeiden päivittämistä vähintään kerran valtuustokaudessa. 
 

Hallintosääntö on ollut voimassa 1.8.2022 alkaen (valtuusto § 27, 20.6.2022), 
Konserniohje on ollut voimassa 1.1.2019 alkaen (valtuusto § 60, 17.12.2018) ja 
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja ohje on ollut voimassa 
19.12.2016 (valtuusto § 38). Kunnan sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan 
sekä konsernivalvontaan liittyvä ohjeistus pidetään ajan tasalla ja päivitetään tar-
peen mukaan vähintään valtuustokausittain.  

 
4. Sivistystoimi: Syksyllä 2021 on tehty tyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksesta. 

Tarkastuslautakunta odottaa selvitystä sivistyslautakunnalta, miten kyselyn 
tuloksia on käsitelty ja miten havaintoihin on reagoitu, arvioidakseen varhais-
kasvatuksen laatua. 

 
Kyselyn tulokset on annettu sivistyslautakunnalle tiedoksi tammikuun kokouk-
sessa, missä myös Kauhavan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö oli paikalla. 
Kysely on käyty läpi henkilöstön kanssa ja huoltajille on tiedotettu, että kyselyn 
tulokset on nähtävissä päiväkodilla. Kyselyn jälkeen on kiinnitetty huomiota mm. 
tiedottamiseen. 

 
5. Tekninen toimi: Kaavateiden murskettaminen on hyvä asia. Viher- ja puisto-

alueiden siisteyteen on hyvä kiinnittää huomiota ja tarvittaessa niittää useam-
min kuin kerran kesässä. Vuokra-asuntojen käyttöasteeseen on hyvä kiinnit-
tää huomiota ja tarvittaessa luopua tarpeettomista omistuksista joko myymällä 
tai purkamalla. 
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Kaavateitä murskettamalla ylläpidetään kaavateiden kuntoa ja käytettävyyttä, eikä 
peruskunnostamisen tarvetta esiinny. Vuoden 2023 talousarvioon esitetään raha-
varausta uuden ruohonleikkurin hankintaa varten. Hankkimalla aikaisempia ruo-
honleikkureita tehokkaamman ja kestävämmän ruohonleikkurin, mahdollistuu vi-
heralueiden siistinä pitäminen aikaisempia vuosia paremmin. Vuokra-asuntojen 
käyttöastetta pyritään pitämään mahdollisimman korkealla remontoimalla asun-
toja asukasvaihtojen yhteydessä. Osa kunnan vuokra-asuntokannasta on tasear-
voltaan pieniä ja tekniseltä kunnoltaan niin heikkoja, ettei niiden merkittävämpi 
remontointi ole enää taloudellisesti kannattavaa. Tällaisissa tapauksissa on syytä 
pohtia rakennuksen purkamista ja rakennuspaikan hyödyntämistä uudelleen tai 
vaihtoehtoisesti rakennuksen myymistä.   

 
 

6. Henkilöstö: Evijärven kuntastrategiassa todetaan, että palveluiden perustana 
on osaava, hyvinvoiva, tuottava ja sitoutunut henkilöstö. Perhepäivähoidon 
kehittäminen ja kannusteiden luominen tukemaan perhepäivähoitajien rekry-
tointia. Tavoitteena on ollut rekrytoida perhepäivähoitajia aktiivisesti. Vuonna 
2020 perhepäivähoitajia oli 10 joista 5 määräaikaista. Vuonna 2021 perhepäi-
vähoitajia oli 7 joista määräaikaisia 2. Henkilöstölle on otettu käyttöön ePassi-
palvelu vuoden 2021 alusta. Palveluun oli oikeutettu 87 työntekijää. Etuutta 
käytti vähintään yhden kerran 63 henkilöä (72,41 %). Henkilöstöllä on ollut 
mahdollisuus osallistua kävelykampanjaan toukokuussa 2021. Tyky toimintaa 
on järjestetty. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota henkilöstö-
strategiaan asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. 

 
Perhepäivähoitajia on rekrytoitu aktiivisesti julkisilla hauilla ja lisäksi on kyselty aktiivi-
sesti tietoon tulleita mahdollisia työntekijöitä. Yksi uusi henkilö on kouluttautunut vuo-
den 2021 aikana perhepäivähoitajaksi, hän aloitti työt syksyllä. Sivistyslautakunnassa 
on mietitty kannusteita, joista yksi on tilan vuokraaminen parityöskentelyyn. Tätä ei 
ole käytetty.  
 
Tyky toimintaa on järjestetty suunnitelman mukaisesti koronarajoitukset huomioiden, 
ePassi-palvelusta on saatu hyvää palautetta henkilöstöltä. 

 
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 

 
Valt. § 52 
9.11.2022  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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53 § SEINÄJOEN KAUPUNGIN JA NAAPURIKUNTIEN (11 KUNTAA) SOPIMUS YMPÄ-
RISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ 

Khall § 163 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Seinäjoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2022 § 330 käsitellyt Seinä-
joen kaupungin ja naapurikuntien sopimusta ympäristöterveydenhuollon yhteisestä 
toimielimestä. 
 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023, on nykyisellään sote-orga-
nisaatioissa olevat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet organisoitava uu-
delleen. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen alu-
eeseen kuuluu 12 kuntaa: Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, 
Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Ähtäri. Yhteistoiminta-alue on toiminut 
nykyisessä laajuudessaan vuodesta 2011 vastuukuntamallilla, vastuukuntana Seinä-
joki. Yhteisenä toimielimenä on tällä hetkellä Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja ter-
veyslautakunta. Lautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveydenhuollon yhteis-
toimintajaosto, jolla ei nykyisellään ole päätäntävaltaa. 
 
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on esitetty uusit-
tavaksi 1.1.2023 alkaen edelleen nykyisen yhteistoiminta-alueen kuntien kesken seu-
raavin muutoksin: 
- Ympäristöterveydenhuolto toimisi Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toi-
mialalla itsenäisenä tulosalueena. 
- Ympäristöterveydenhuollon yhteisenä toimielimenä toimisi jatkossa Seinäjoen kau-
pungin lupa-asiainlautakunnan alaisuudessa toimiva yhteistoimintajaosto. Yhteistoi-
mintajaostossa on sopimuskuntien valitsema edustus alueen kunnista. Yhteistoimin-
tajaoston esittelijänä toimisi ympäristöterveysjohtaja. 
- Sopimuksesta poistettaisiin toimipisteluettelo, eläinlääkäreiden päivystysalueiden 
määrittely ja ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalveluiden varautumismaksu. 
- Yhteistoimintajaosto päättäisi jatkossa toimipisteiden sijainnista, eläinlääkäreiden 
päivystysalueista sekä eläinlääkäreiden subventioista.  
 
Seinäjoen kaupunginhallitus on pyytänyt yhteistoiminta-alueen sopimusosapuolilta 
em. tavalla muutetusta yhteistoimintasopimusluonnoksesta lausunnot. Lausunnoissa 
esitettyjä asioita on lausuntojen jälkeen laaditussa sopimuksessa huomioitu/ jätetty 
huomiomatta seuraavasti: 
- Useiden kuntien ehdotus yhteistoimintajaoston tehtävien kirjaamisesta sopimukseen 
on lisätty sopimukseen. Useiden kuntien ehdotus palvelutason määrittelystä on lyhy-
esti lisätty sopimukseen. 
- Ähtärin kaupungin ehdotusta toimipaikkojen lakkauttamisesta valtuustoilta pyydettä-
vistä lausunnoista ei ole lisätty sopimukseen. 
- Kuortaneen kunnan ehdotusta toimipaikkojen ja päivystysalueiden kirjaamisesta so-
pimukseen ei ole lisätty sopimukseen. 
- Kauhavan kaupungin ehdotus kunnallisten sidosryhmien tasapuolisesta huomioimi-
sesta on lisätty sopimukseen. 
 
Sopijaosapuolet voivat vaikuttaa mm. toimipaikkojen sijaintiin ja päivystysalueisiin yh-
teistoimintajaoston kautta. Toimintaa on kuitenkin voitava sopeuttaa vallitseviin olo-
suhteisiin joustavasti (esim. rekrytointihaasteet). 
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Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sen, että Ilmajoen kunta voi tulla sopimuksen sopi-
muskunnaksi, mikäli se hyväksyy sopimuksen ehdot. 
 
Ilmajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.10.2022 palauttanut kunnanhallituk-
selle valmisteltavaksi ympäristöterveydenhuollon järjestämistä 1.1.2023 alkaen kos-
kevan asian. Tässä vaiheessa ei siten ole tietoa Ilmajoen kunnan lopullisesta kan-
nasta. 
 
Seinäjoen kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy sopimuksen Sei-
näjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) ympäristöterveydenhuollon yhtei-
sestä toimielimestä. Kaupunginhallitus esittää sen hyväksymistä myös muille sopi-
muskunnille. 
 
Lisäksi Seinäjoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle ja muille sopimuskunnille, että 
Ilmajoen kunta voi tulla sopimuksen sopimuskunnaksi 1.1.2023 alkaen edellyttäen, 
että se hyväksyy sopimuksen ehdot. Mikäli Ilmajoen kunta tulee sopimuskunnaksi, 
päivitetään sopimus tarvittavilta osin ja yhteistoimintajaostoon valitaan yksi luotta-
mushenkilö myös Ilmajoelta eli Seinäjoen, Ilmajoen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta va-
littaisiin 6 luottamushenkilöä muiden alueiden luottamushenkilöiden määrän pysyessä 
ennallaan. 
 
Siirtyvän henkilöstön ja välineistön osalta noudatettaisiin samoja periaatteita kuin ai-
kaisemmissa siirtymisissä on noudatettu muiden sopijaosapuolten kesken. 
 
Oheismateriaalina on sopimus Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) 
ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimielimestä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) sopimuksen ympäristötervey-
denhuollon yhteisestä toimielimestä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Valt.§ 53 
9.11.2022  

Liitteenä on sopimus Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien (11 kuntaa) ympäristö-
terveydenhuollon yhteisestä toimielimestä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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54 § ESITYS TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMISESTA 

Khall § 168 
31.10.2022 Kuntalain 35 §:n mukaan kysymys tilapäisen valiokunnan asettamisesta tulee vireille 

kunnanhallituksen esityksestä tai jos neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan 
aloitteen. Valtuuston on esitystä ja aloitetta käsitellessään päätettävä siitä, asete-
taanko tilapäinen valiokunta vai ei. 

 
Antti Perkkalainen esittää kunnanhallitukselle, että: 
1. kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valio-

kunnan asettamisesta teknisen lautakunnan toimintakyvyn, aseman ja luottamuk-
sen arviointia varten, 

2. valtuusto valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5–7 jäsentä, jotka ovat valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja, 

3. valtuusto valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, 

4. valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin,  
5. valtuusto päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia 

selvitys lautakunnan toimintakyvystä, asemasta ja luottamuksesta. 
 
Pykälä käsitellään puheenjohtajan esittelyn perustella. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle kunta-
lain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan asettamista teknisen lautakunnan toimin-
takyvyn, aseman ja luottamuksen arviointia varten Antti Perkkalaisen esityksen mu-
kaisesti. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti: 
 
1. käsitellä asian puheenjohtajan esittelyn perusteella, 
2. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tila-

päisen valiokunnan teknisen lautakunnan toimintakyvyn, aseman ja luottamuksen 
arviointia varten Antti Perkkalaisen esityksen mukaisesti. 
 

Merkittiin: Juha-Matti Kujala poistui esteellisenä, hän on teknisen lautakunnan jäsen. 
 
Lisätietoja: kunnanhallituksen puheenjohtaja, puh.044 2915638, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt. § 54 
9.11.2022  

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti: 
 
1. asettaa tilapäisen valiokunnan teknisen lautakunnan toimintakyvyn, aseman ja 

luottamuksen arviointia varten, 
2. valita tilapäiseen valiokuntaan seitsemän jäsentä:  Emma Katajamäki, Alina 

Lehto, Mirva Pietilä, Markus Kattilakoski, Antti Perkkalainen, Lasse Vertanen ja 
Pertti Vesala, 

3. tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys lautakunnan toimintakyvystä, asemasta 
ja luottamuksesta 31.1.2023 mennessä. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Merkittiin: Pasi Mäntylä, Juha-Matti Kujala, Vily Kattilakoski ja Kalle Kaski ilmoittivat es-
teellisyytensä ja poistuivat paikaltaan, ovat teknisen lautakunnan jäseniä 
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55 § MUUT ASIAT  

Valt. § 55 
9.11.2022 
 1. Valtuuston, kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan iltakoulu 22.11. klo 18. 
 2. Seuraava valtuuston kokous on 19.12. klo 16. 
 3. Juha-Matti Kujala jätti valtuustoaloitteen rakentamiskampanjasta. 
 4. Valtuuston kokousaikataulu vuodelle 2023.  
 5. Valtuustoseminaari tulossa keväällä. 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 47-49, 52, 55 

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

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 50, 51, 53-54 
 
Hallintovalitus:   Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite (tarjouskilpailuun osallistuneet) 
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI  
fax 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pykälät:                                              Valitusaika  14 päivää 
 

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

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

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
 

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

 


