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217 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 217  
22.11.2021  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
218 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 218  
22.11.2021 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

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

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

219 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 219 
22.11.2021  

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

 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johannes Mäkinen ja Antti Perkkalainen.  
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220 § VALTUUSTON 8.11.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 220 
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 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 8.11.2021 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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221 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.9.2021 

Khall § 221  
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 9.11.2021 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 30.9.2021.  
 
Katsauksessa todetaan, että kuntayhtymä Kaksineuvoisen toiminta on edennyt vuo-
den 2021 toimintasuunnitelman mukaisesti huolimatta COVID-19 -pandemiasta.  Toi-
menpiteet etenkin jäljitystyön ja rokotusten osalta ovat kuormittaneet toimintaa. 
 
Talouden toteuma ajalla 1.1. – 30.9.2021 on noin 903 000 euroa alijäämäinen. Kun-
tayhtymän oman toiminnan kulujen ylittymisen keskeisin peruste on COVID-19-pan-
demian eri toiminnoissa aiheuttamat kustannukset, joita on syyskuun loppuun men-
nessä kertynyt laboratorio-, tarvike- ja henkilöstökustannusten osalta yhteensä 1 062 
800 euroa.  Tämän lisäksi pandemia vaikutus näkyy työmarkkinatuen kuntaosuuksien 
kasvuna, mikä aiheutuu työttömiksi jääneille yrittäjille erityislain perusteella myönnet-
tävästä työmarkkinatuesta. Erityislaki on tässä vaiheessa voimassa 30.11.2021 
saakka. Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta ovat valtuuttaneet Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen hakemaan valtion myöntämät koronakorvaukset suoraan Kuntayhty-
mälle.  
 
Kuntien yhteenlasketut erikoissairaanhoidon kustannukset alittavat talousarvion tasai-
sen toteuman, kun taas Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kulut ylittävät. 
 
Toimintojen kehittämistyö on jatkunut sosiaalipalveluissa muun muassa lapsi- ja per-
hepalvelujen perhetyön palvelukarttaan ja palvelutarpeen arviointiin liittyvän kehittä-
mispilotin käynnistymisen, aikuissosiaalityön asiakasohjauksen ja vammaispalvelujen 
tuetun asumisen toimintamallin kehittämisenä. Ikäihmisten palveluissa on tehty henki-
löstövoimavarojen kohdentamisen uudelleenorganisointia, minkä lisäksi on panos-
tettu digitaalisten palvelujen käyttöönottoon.  
 
Terveyspalveluissa on panostettu ALISA-mallin käyttöönottoon ja toteutettu sairaala-
osaton tarvetta vastaava pienentäminen. Tämän lisäksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
edustajat ovat toimineet aktiivisesti Väli-aikaisen valmistelutoimielimen (VATE) alai-
suudessa toimivien jaostojen, alajaosten ja työryhmien jäseninä sekä toimintoja kehit-
tävissä Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeissa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetun henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen on 
heijastunut Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kaikkien tulosalueiden toimintaan. Rekry-
tointitilanteen helpottamiseksi on yhteistyössä Sedun, TE-toimen ja alueen yksityisten 
asumispalveluja tuottavien yritysten kanssa lähdetty selvittämään mahdollisuutta jär-
jestää lähihoitajien oppisopimuskoulutusta. Asia on herännyt kiinnostusta siinä mää-
rin, että alueella on syksyllä 2021 käynnistynyt sekä oppisopimuskoulutuksen, että 
työvoimapoliittisen koulutuksen ryhmät. 
 
Sairaspoissaolot ovat edellisvuoteen nähden kasvaneet vuoden 2021 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä, mutta sen jälkeen kasvu on taittunut. Edelleen kolmannen vuosi-
neljänneksen lopussa 47,9 prosentilla (423 hlöä) kuntayhtymän henkilöstöstä ei ole 
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ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Pääosa sairauspoissaoloista on ollut yhden tai kah-
den päivän pituisia poissaoloja. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa toteutetaan syste-
maattisesti sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Esimiesten 
toteuttamat varhaisen tuen keskustelut käydään systemaattisesti, minkä lisäksi työky-
kyneuvottelujen ja muun yhteistyön toteutuminen työterveyshuollon kanssa on sään-
nöllistä. 
 
Kuntayhtymän katsauskauden tulos on 902 542 euroa alijäämäinen. Oman toiminnan 
toteumaprosentti oli tammi-syyskuussa 78,1 % Erikoissairaanhoidon kulujen 72,9 % 
ja Eskoon kulujen 80,0 %. 

 
Palvelualueittain tarkasteltuna hallinto- ja tukipalveluiden, ikäihmisten palveluiden 
sekä sosiaalipalveluiden kulut ovat alle talousarvion, mutta kulut ylittyivät terveyspal-
velualueella. Terveyspalveluissa Evijärven osalta erityisesti avoterveydenhoidon suo-
ritteet ovat lisääntyneet ja ovat korkeammat kuin on arvioitu. 

 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan tuotot tulevat alittumaan siitäkin huoli-
matta, että tuottojen toteuma raportointikaudella 1–9/ 2021 oli ennakoitua parempi, 
mikä johtuu ikäihmisten palvelujen oletettua suuremmasta tulokertymästä. Tästä huo-
limatta 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain seurauksena oman toiminnan 
tuottojen voi ennakoida alittuvan noin 100 000 eurolla. 
  
Sosiaali- ja terveysministeriö on 15.10.2021 ilmoittanut valtionavustuksien myöntämi-
sestä eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon COVID-19-kustannuksiin. Tämän-
hetkisen tiedon valossa valtionavustukset tulevat varsin hyvin kattamaan COVID-19 
pandemian aiheuttamista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Valtionavustuksen 
vaikutus näkyy kuntayhtymän toteumassa lokakuusta 2021 alkaen. Valtionavustuk-
sesta huolimatta voi pitää todennäköisenä, että kuntayhtymän oman toiminnan kulut 
tulevat vuonna 2021 ylittymään. Pääosin tämä ylitys aiheutuu ikäihmisten palvelujen 
ennakoitua suuremmista menoista. 
 
Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on suoritteiden budje-
toitua pienempi käyttö (-6,4 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-25,9 %), ikäihmisten pal-
velujen osalta (- 5,6 %) ja terveyspalveluissa (+ 43,7 %) sekä erikoissairaanhoidossa 
(-9,2 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta ovat kaikilta 
palvelualueilta yhteensä 7 418 820 euroa, eli 506 873 euroa alle budjetoidun. 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.9.2021. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

  
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola esitteli osavuosikat-
sauksen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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222 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ 
TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Khall § 222 
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän seuraavan 
vuoden talousarvio ja siitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelmat tulee antaa 
jäsenkuntien käsiteltäväksi 15.10.2021 mennessä.  
 
Koska eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset, 
joiden perusteella vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtä-
vistä siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023, Kuntaliiton antaman ohjeen mukaan edellä 
mainittuja toimialoja ei huomioida kuntien taloussuunnitelmissa vuodesta 2023 lähtien 
huolimatta siitä, että kyseisillä toimialoilla on suunnitelmavuosina edelleen joiltakin 
osin vaikutusta kuntien talouteen.  Tällä perusteella Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ta-
lousarvioesityksessä vuodelle 2022 ei ole huomioitu taloussuunniteImavuosia 2023 ja 
2024.  
 
Talousarviovuosi 2022 on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen viimeinen toimintavuosi, jo-
hon sijoittuu myös Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen valmistuminen. Etelä-Poh-
janmaan hyvinvointialueen valmistelu toteutetaan hyvin tiiviillä aikataululla ja se tulee 
väistämättä heijastumaan kuntayhtymän henkilöstön työhön valmistelutyöhön osallis-
tumisena sekä jo vuoden 2022 aikana toteutuvina muutoksina toimintoihin. Talousar-
vion laadintavaiheessa tiedossa olevat muutokset koskevat keskusvaraston ja lCT-
toimintojen siirtymistä sairaanhoitopiirille. Valmistautuminen koko henkilöstön liik-
keenluovutuksen periaattein tapahtuvaan siirtoon tulevalle hyvinvointialueelle on mer-
kittävä henkilöstöhallintoon liittyvä kokonaisuus. 
 
Kauhavan uuden hyvinvointikeskuksen käyttöönottoon ja siihen liittyvää muuttoon on 
varauduttu erillisellä projektilla. Kokonaisuuteen kuuluu myös muita, halIintoa ja ikäih-
misten palveluja koskevia tilajärjestelyjä. 
 
Vaikka merkittävä osa vuoden 2022 aikana toteutettavasta kehittämistyöstä toteute-
taan maakunnallisena, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun kiinnitty-
vänä yhteistyönä, kehittämistyötä jatketaan edelleen myös kuntayhtymän omissa toi-
minnoissa.  Sosiaalipalveluissa tämä merkitsee panostamista kotiin päin tarjottavien 
perustason palvelujen vahvistamista sosiaalityön eri osa-alueilla. lkäihmisten palvelu-
rakenteen kehittämisen keskiössä on kotona asumisen tukeminen ennalta ehkäiseviä 
palvelumuotoja vahvistamalla, omaishoidon tukimuotoja tehostamalla sekä kotihoidon 
toimintaa kehittämällä. Palvelurakenteen kehittämisessä tavoitteena on myös ikäänty-
neiden hoidon painopisteen siirtäminen tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon, 
perhehoitoon sekä erilaisiin välimuotoisiin asumismuotoihin. Terveyspalveluissa pa-
nostetaan hoidon saatavuutta ja asiakastyytyväisyyttä parantaviin toimen piteisiin. 
 
Vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat yhteensä 84 162 504 euroa, 
korko- ja muut rahoitustuotot 10 500 euroa ja muut rahoituskulut 4 000 euroa. 
Poistot ovat yhteensä 116 198 euroa. 

 
Kulujen kattamiseksi on arvioitu saatavan toimintatuottoja 7 516 334 euroa.  Jäsen-
kunnilta perittävillä palvelumaksuilla katetaan 76 762 368 euroa.  Talousarvion mu-
kainen vuosikate on 122 698 euroa ja tilikauden tulos osoittaa 6 500 euron Ylijäämää. 
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Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2022 seuraavaa: 
 

     Muutos% 

 TP2019 TP2020 TA2021 TA2022 TA 21 / TA 22 

Sosiaalipalvelut       

Evijärvi 2 255 324  2 229 625  2 069 939  1 820 864  -12,03 

Jäsenkunnat yhteensä 17 307 378  18 066 831  17 173 395  17 748 050  3,35 

Ikäihmisten palvelut       

Evijärvi 2 892 098  2 957 006  2 899 514  3 310 052  14,16 

Jäsenkunnat yhteensä 18 257 692  18 143 025  19 041 493  20 266 651  6,43 

Perusterveydenhuolto       

Evijärvi 1 765 826  1 397 985  1 167 812  1 279 886  9,60 

Jäsenkunnat yhteensä 13 315 875  12 224 922  10 210 221  10 794 667  5,72 

Erikoissairaanhoito       

Evijärvi 3 980 340 3 951 459  3 923 000  3 936 000  0,33 

Jäsenkunnat yhteensä 27 714 525 27 334 015  27 843 000  27 873 000  0,11 

Palveluliikenne       

Evijärvi 19 788  23 513  18 830  21 520  14,29 

Jäsenkunnat yhteensä 87 893  82 114  70 000  80 000  14,29 

Kuntaosuudet yhteensä       

Evijärvi 10 913 376  10 559 586  10 079 096  10 368 323  2,87 

Jäsenkunnat yhteensä 76 683 363  75 850 906  74 338 108  76 762 368  3,26 

       

Evijärven kuntaosuus il-
man erikoissairaanhoitoa 

6 933 036 6 608 128  6 156 096  6 432 323  

4,49 

 
Vuoden 2022 talousarvion investoinnit ovat yhteensä 541 200 euroa.  Pääosa inves-
toinneista koostuu Kauhavan uuteen hyvinvointikeskukseen liittyvistä laite- ja väline-
hankinnoista. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat valmistele-
massa varastotoimintoja ja hankintoja koskevaa sopimusta.  Hankintoihin liittyvänä 
yhteistyönä on jo tähän mennessä sovittu hyvinvointikeskuksen kalusteita koskevan 
hankinnan toteuttamisesta leasingrahoituksella sairaanhoitopiirin sopimuksia hyödyn-
täen. Mahdollisuutta käyttää vastaavaa menettelyä myös joidenkin investointivarauk-
seensisältyvien laitehankintojen osalta selvitetään edelleen.  Lisäksi ICT-laitteiden 
kustannusten osalta selviää syksyn aikana, onko ne mahdollista saada katetuksi sai-
raanhoitopiirin hakeman hankkeen kautta.  Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään 
edelleen madaltamaan vuoden 2022 investointimenoja.  
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2022 ja Kauhavan 
kaupunginvaltuuston päätösote 15.11.2021. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 9.11.2021 tekemän esityk-
sen Evijärven kunnan rahoitussopimuksesta, sekä hyväksyy kuntayhtymän talousar-
vion liitteen mukaisesti. Evijärven kunnan rahoitusosuus kuntayhtymän menoihin on 
10 368 323 euroa vuodelle 2022. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola esitteli talousarvion 
vuodelle 2022. 
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 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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223 § EVIJÄRVEN KUNNAN TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2022 

Khall § 223 
22.11.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kuntatalouden tilanne on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna haastava Suomen kun-
takentällä. Kuluvan vuoden ja ensi vuoden osalta tilanne näyttää kuitenkin kohtalai-
sen hyvältä. Talouden ennustettavuus on kuitenkin tulevien muutosten vuoksi vaikeu-
tunut entisestään talousarviovuodelle ja erityisesti taloussuunnitelmavuosille. Edel-
leen valtakunnan tasolla kuntien menot ja tulot ovat epätasapainossa suurimmassa 
osassa Suomen kuntia, vaikka valtion maksamat koronatuet kunnille ovat helpotta-
neet monen kunnan akuuttia tilannetta lyhyellä aikavälillä. Joka tapauksessa haasteet 
kuntataloudessa näyttävät jatkuvan ennusteiden ja näkymien mukaan tulevina vuo-
sina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 13.9.2021 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa loka-marraskuun vaih-
teessa. Tulevan vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 
8.11.2021. Aiheeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 14.10.2021 ja talousarvio-
johtoryhmä on kokoontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
13.12.2021 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
20.12.2021. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2022 ja taloussuunnitel-
man 2022–2024. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 

- Tavoitteena on pitää kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelukauden ja 
saavuttaa ylijäämäinen tulos. 

- Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty talouden 
tasapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2022 valmistel-
laan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstömenot on 0 
%. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huo-
mioidaan eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korottavasti huomioidaan 
kiinteistöpäivystyksen organisointimuutoksen vaikutus teknisen toimen henki-
löstömenoihin. Vastaava näkyy vähennyksenä ostopalveluissa. 

 
Syys-lokakuun aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut. Edelleen ensi 
vuoden budjetin ja suunnitelmavuosien laatimisessa on paljon epävarmuustekijöitä. 
Evijärven veroprosentit pysyvät ennallaan, joten tulopuolelle ei tule veroprosenteista 
aiheutuvia muutoksia. Menopuoli ylittää talousraamin noin 205 t€ (TS 2022).  

 
Lautakuntien loka-marraskuun vaihteen käsittelyn jälkeen talousarviota on tarken-
nettu. Tämän hetkinen versio talousarviosta (tiivistelmä oheismateriaalina) on koko-
naisuutena ylijäämäinen 499 t€. Tulopuolella verotuloennuste vuodelle 2022 on 8,772 
M€ (TS 2022 8,501 M€). Viimeisin valtionosuusennuste on 10,175 M€ (TS 2022 
9,525 M€). Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 1,672 M€ (TS 2022 1,536 M€). Ra-
hoitustuottoja ja -kuluja talousarvioon on kirjattu 130 t€ (TS 409 t€). Kokonaisuutena 
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tuloja kertyy tämän hetkisillä luvuilla noin 778 t€ suunnitelmavuoden raamia enem-
män. 
 
Menojen osalta toimintamenot ovat yhteensä 19,425 M€, jossa on kasvua vuoden 
2021 talousarviosta noin 549 t€. Ostopalveluiden osuus kokonaismenoista on noin 61 
% ja kunnan oman toiminnan osuus kunnan kokonaismenoista noin 39 %. 
 
Suurin nousu ostopalveluiden toimintakuluissa on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
ikäihmisten palveluissa, joka nousee kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 411 t€ 
(14,2 %). SOTE-kulujen kasvu on yhteensä 253 t€ (+2,4 %). 
 
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5,505 M€ (+4,5 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitok-
sen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,629 M€ (-2,5 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintakulut ovat 498 t€ (TA 2021 499 t€). Yleishallinnon toimintakulut ovat yh-
teensä 876 t€, jossa nousua 144 t€ (19,7 %). Yleishallinnon nousua selittää vuoteen 
2021 verrattuna mm. varaus järven pinnan nostosta aiheutuviin korvauksiin 100 t€, 
sekä kylien kehittämisrahan (30 t€) siirtäminen elinkeinotoimesta yleishallintoon kun-
tastrategian toteutuksen määrärahoihin. Lisäksi talousarviossa on varauduttu yhden 
toimistohenkilön palkkaukseen sekä tuleviin eläköitymisiin.  
 
Poistoja ei ole vielä kaikilta osin tarkennettu vuodelle 2022. Poistot tulevat todennä-
köisesti vielä nousemaan nykyisestä talousarvioversiosta ja täten huonontavat tu-
losta. Poistot tarkennetaan lopulliseen talousarvioon. 

 
Evijärven kunnan talousarvio 2022 ollaan saamassa tasapainoon / ylijäämäiseksi. 
Tämä on pitkäjänteisen taloudenpidon kannalta hyvä, jotta kunnalle kertynyttä lyhytai-
kaisen lainan määrää saataisiin pienennettyä negatiivisen / matalan koron aikana. 
 
Tärkeää on, että budjetti on realistinen ja perustuu viimeisimpiin saatavilla oleviin luo-
tettaviin ennusteisiin. Jatkovalmistelussa talousarviota tarkennetaan vielä mahdolli-
suuksien mukaan täsmentyvien ennusteiden 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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224 § EVIJÄRVEN KUNNOSTUKSEN HANKESUUNNITELMA, RAHOITUS JA AVUS-
TUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2022 

Khall § 224 
22.11.2021 Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen 

 
Evijärven kunnostushanketta on toteutettu vuosina 2016 - 2021.  Kunta on varannut 
vuosittain hankkeeseen 50 000 euron määrärahan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
on myöntänyt vuosina 2017 - 2021 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. - 30.11.2021 vesistöjen kunnostuksiin, 
josta voidaan hakea Evijärven kunnostushankkeeseen avustusta vuodelle 2022. 
Avustus on enintään 50 %. 
 
Evijärven kunnostushankkeelle on laadittu hankesuunnitelma vuodelle 2022, jonka on 
käsitelty kunnostushankkeen ohjausryhmässä 10.11.2021. Suunnitelman mukaisten 
toimenpiteiden kustannusarvio vuonna 2021 on 110 000 euroa. Budjetti sisältää vas-
tikkeetonta talkootyötä 5 000 euroa. Kunnan rahoitusosuus on 50 000 euro. Avus-
tusta haetaan 55 000 euroa. 
 
Evijärven kunnostushankkeen hankesuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ovat 
esityslistan liitteenä (Liite 1).  
 
Lisäksi liitteenä (Liite 2.) on vuoden 2021 kunnostushankkeen (hankeaika 26.11.2020 
-31.12.2021) raportti. Ohjausryhmä valvoo ja ohjaa hankkeen toteuttamista. Hanke-
ryhmään kuuluvat edustajat viidestä osakaskunnasta, kunnanhallituksesta, Pohjan-
maan vesi- ja ympäristö ry:stä, Evijärven kalastusseurasta, Järviseudun kalatalous-
alueesta, Aisapari ry:stä sekä ELY-keskuksen valvoja. Puheenjohtajana toimii kun-
naninsinööri Tuomo Saari ja sihteerinä ympäristösihteeri. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta hakee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selta vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaista valtionavustusta vuodelle 2022 
Evijärven kunnostukseen, hankesuunnitelman ja budjetin mukaisien toimenpiteiden 
toteutukseen.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Tiina Pietiläinen, puh. 044-3699 446, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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225 § ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ  

Khall § 225 
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Marja-Leena Försti on pyytänyt eroa henkilökohtaisen syyn perusteella.  Försti on ol-
lut keskusvaalilautakunnan kutsumisjärjestyksessä 5. varajäsen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Marja-
Leena Förstille myönnetään ero keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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226 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA ERONNEEN JÄSE-
NEN TILALLE 

Khall § 226 
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 13 § 1 momentin mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va-
rajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
 
Aluevaalien 2022 valmistelussa on tartuntatautitilanteen vuoksi pyydetty keskusvaali-
lautakuntia kiinnittämään huomiota varajäsenten riittävyyteen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 
valitsee keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kutsumisjärjestyk-
sessä 5. varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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227 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN NIMITTÄMINEN  

Khall § 227 
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi eronneen varsi-
naisen jäsenen, Terhi Kultalahden tilalle Ulla Lassila (8.11.2021 § 64).  Lassilan hen-
kilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin samalla Hannele Sironen. 
 
Valtuuston päätöksellä 16.8.2021 § 37 Ulla Lassila valittiin varsinainen jäsen Emma 
Katajamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.  Terhi Kultalahden henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi valittiin Anne Joensuu. 
 
Valtuuston tekemän 8.11.2021 päätöksen jälkeen on varsinainen jäsen Emma Kata-
jamäki ilman henkilökohtaista varajäsentä, ja varajäsen Anne Joensuulla ei ole nimet-
tyä varsinaista jäsentä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 
määrittelee tarkastuslautakunnan henkilökohtaiset varajäsenyydet jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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228 § VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA VUODEN 2022 ALUEVAALEISSA 

Khall § 205   
1.11.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  

 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2momentin 
sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolu-
eet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimi-
kuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Merkittiin, että Esko Ahonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Khall § 288 
22.11.2021 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vaalilautakunnan sekä vaalitoimi-
kunnan sekä valitsi jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan 
sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti 

 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj.  1. Markus Kattilakoski 
Marita Huhmarsalo vpj.  2. Nina Kujala 
Harri Laukkonen  3. Merja Leppälä 
Hannu Vesala  4. Tarja Jokela   
Heli Saari   5. Lasse Vertanen 
  
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Sakari Lehto pj.  1. Pauli Hanhikoski 
Päivi Holm vpj.  2. Rita Haapasaari 
Nina Kujala   3. Anssi Saari 

  
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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229 § KUNNANVIRASTON SULKUAJAT JOULUN JA VUODENVAIHTEEN 2021 AI-
KANA  

Khall § 229  
22.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Suomessa virastot ja kunnat sulkevat toimistonsa lomien keskittämiseksi hiljaisim-
paan aikaan. Evijärvelläkin kunnanviraston toimistot ovat olleet perinteisesti suljet-
tuna heinäkuussa ja joulun välipäivinä henkilöstön vuosilomien keskittämiseksi.  
 
Kunnanviraston sulkuajoiksi joulun ja vuodenvaihteen ajalle vuonna 2021 on suunni-
teltu 23.12. – 31.12.2021 ja 7.1.2022. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnantalo  
pidetään suljettuna 23.12. – 31.12.2021 ja 7.1.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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230 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 230 
22.11.2021 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 
Sivistyslautakunta 2.11.2021. (sposti Khall 3.11.2021) 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 104 Takuuaikaisen takaussitoumuksen hyväksyminen 
  105,106,107, Asuntohakemuspäätös 
 

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  427 Hankintapäätös 
  

 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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231 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 231 
22.11.2021   

1. 005_052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1636119828222.pdf 
2. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1635935494663.pdf 
3. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1636100168539.pdf 
4. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1636118048440.pdf 
5. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1636208889441.pdf 
6. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1636556487453.pdf 
7. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1637169932492.pdf 
8. 052.2sasi_kiinteistonluovutusilmoitus.1637170313847.pdf 
9. 2N Yhtymähallitus Esityslista 9.11.2021.pdf 
10. EP_n Liitto maakuntahallitus_esityslista_15_11_2021_09_00_ilman_liit-

teita__136797.pdf 
11. EP_n Liitto,maakuntahallitus_poytakirja_25_10_2021_allekirjoitettu__136151.pdf 
12. EPOELY Jätehuoltorekisteri JM Pietilä Ay_Evijärvi_8.11.2021.pdf 
13. EPOELY Metsäojitus, Lausunto Evijärvi 169-689-60-2020-017.pdf 
14. EPOELY Metsäojitus, Lausunto Evijärvi 169-689-60-2021-002.pdf 
15. EPSHP 3.11.2021 Esihenkilöinfo_ hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus.pdf 
16. EPSHP Aluekierros kutsu_Etelä-Pohjanmaa 9.11.pdf 
17. EPSHP Jäsenkunnille_ tammi-lokakuu.pdf 
18. EPSHP Tiedote_Nyrkki_08112021.docx 
19. EPSHP Tiedote_Nyrkki_15112021_.docx 
20. ESKOO, Hallitus, Palvelut ja suoritteiden hinta 2022 
21. ESKOO, valtuusto esityslista 12.11.2021.pdf 
22. ESKOO, valtuuston päätös kuntayhtymän lakkaaminen, 15.11.2021.pdf 
23. ESKOO, valtuuston päätös peruspääoman korko, 15.11.2021.pdf 
24. ESKOO, valtuuston päätös talousarvio 2022, 15.11.2021.pdf 
25. JAMI Yhtymähallitus pk 11_2021_liitteineen_tarkastettu, 16.11.2021.pdf 
26. Lappajärven kunta Lappajarvi_Iso_Saapasneva_Lausuntopyynto, 17.11.2021.pdf 
27. LSSAVI_16930_2021_Etelä-Pohjanmaan päätös 12.11.2021.pdf 
28. Metsäkeskus FI_Metsankayttoilmoitus_2021-11-09_09-41-36, 11.11.2021.pdf 
29. Pelastusopisto Ennakkokirje Luottamushenkilön varautumiskoulutus 5.11.2021.pdf 
30. Pohjanmaa Jätelautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ jätemaksutaksa ehdotus 2022.pdf 
31. STM Kirje Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräinen sovelta-

minen final0, 15.11.2021.pdf 
32. STM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi ns. hoitotakuu, 

18.11.2021.pdf 
33. STM Ohjauskirje koskien tartuntatautilain 16 g § mukaista hyväksyttävää rokote, 

11.11.2021.PDF 
34. Vaasan hallinto_oikeuden päätös_10.11.2021_nro_21_0138_3,_valitus_ymparisto-

lupa-asiassa,_Evijarvi_ja_Lappajarvi.pdf 
35. VAHAO Päätöskuulutus, Evijärven ja Lappajärven kunnat 00930_20_5112 

10.11.2021.pdf 
36. VHaO 20708_2021 - lisäselvitys 30.9.2021.pdf 
37. VN_2603_2021-YM-3Ennakkoilmoitus tuulivoima-avustushausta ja liitteet, 

15.11.2021.pdf 
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 232 
22.11.2021 
 

1. Kylien kehittämisraha/ yhdistysten korona-ajan tuki 
2. Hallinto-oikeuden päätös, määräalan myynti 
3. Lausuntopyyntö tuulivoimahankkeesta Iso-Saapasneva 
4. Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
5. Nuorisovaltuusto yhteistyö  
6. Rantapuiston lähiliikuntapaikkojen kehittäminen 
7. Ekorosk 1.12.2021 hyötykäyttöaseman avaus 
8. Hallituksen kokous 13.12.2021 Ekorosk Oy, klo 17.00 vierailu, kokous klo 18.00 
9. Ympäristösihteerin sijaisuus 
10. Kiertoliittymä, valmistelutilanne 
11. Ikääntyneiden kuntalaisten pihateiden talviaurausavustus 
12. Keskustelua Rakentaja-kampanjasta  
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 217-223, 226, 230 - 232 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 224, 225, 228, 229 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 224, 225, 228, 229 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

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

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

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

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

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

                                             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

 
 
 
 
 

 


