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69 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 69 
20.12.2021  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 15.12.2021 ja kokouskutsu on julkaistu viikon 50 Järviseudun Sanomissa. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 15.12.2021.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 16 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua.   
 
Pertti Vesala ehdotti, että pykälät § 77 ja § 80 käsitellään samana pykälänä. 
 
Päätös: Valtuusto päätti ottaa käsiteltäväksi seuraavat kiireelliset asiat: § 72 Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus 1.1. – 31.9.2021 ja § 73 Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen talousarvio vuodelle 2022.  Valtuusto päätti käsitellä pykälät § 77 ja § 80 
samana pykälänä.  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
 

70 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 70 
20.12.2021 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

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

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski ja Kari Hernesaho. 
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71 § SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 

Khall § 242 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Suomen Kuntaliiton valtuuston vaalin järjestäminen Evijärven kunnanvaltuustossa. 
 
Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 
varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. – 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla 
vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä 
valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 
 
Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perus-
teella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. 
Evijärven kunnan äänimäärä on 2409. 
 
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton 
valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puoluei-
den ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jäl-
keen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ah-
venanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaali-
lautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yh-
distelmän. Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään valtuustolle esi-
tyslistan oheismateriaalina.  
 
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan 
numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asu-
kasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla 
osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät 
pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonais-
lukuun tyhjät äänet. 
 
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut 
asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköi-
seen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimit-
taa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa 
Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Valt § 71 
20.12.2021 
 Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä on oheismateriaalina. 
 
 Puheenjohtaja määräsi klo 18.14 10 minuutin tauon ääntenlaskennan ajaksi. 
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 Valtuuston vaalitoimikunta suoritti ääntenlaskennan. 
 
 Kokous jatkui klo 18.25. 
 

Päätös: Kunnanvaltuuston suorittaman äänestyksen tulos: 
  

Ehdokaslista  Annetut äänet Suhteutettu äänimäärä 
 nro 2  10  1417 
 nro 3  1  142 
 nro 4  0  0 
 nro 5  1  142 
 nro 6  0  0 
 nro 7  0  0 
 nro 8  0  0 
 nro 9  5  709 
 
 Annettuja ääniä 17. Ei hylättyjä tai tyhjiä ääniä. 
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72 § 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 
ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Pääosa sairauspoissaoloista on ollut yhden tai kah-
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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 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.9.2021. 
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Valt § 72 
20.12.2021 
 

Päätös: Valtuusto merkitsi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 
30.9.2021 osavuosikatsauksen tiedokseen. 
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73 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TA-
LOUS- 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. 
 

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

 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvio 2022 ja Kauhavan 
kaupunginvaltuuston päätösote 15.11.2021. 

  
Valt § 73 
20.12.2021 
 

Päätös: Valtuusto hyväksyi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 
9.11.2021 tekemän esityksen Evijärven kunnan rahoitussopimuksesta, sekä hyväksyi 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvion 2022 mukaisesti.  
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74 § TALOUSARVION 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022–2024 HYVÄKSYMI-
NEN 

Khall § 236  
13.12.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on 
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mit-
taiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousar-
vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa 
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pak-
koliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttö-
talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-
tää valtuusto. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on 
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia 
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät. 
 
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 
2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna 
vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti eri-
tyisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepide-
miasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Tästä huolimatta Evijärvi 
teki kuitenkin myös 2020 selvästi alijäämäisen tuloksen. Kehityskulkua korjattiin ta-
louden tasapainotustyöllä: muun muassa veronkorotuksella. Kuluva vuosi ja talousar-
viovuosi ollaan näin ollen saamassa ylijäämäisiksi. 
 
Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä paitsi tänä vuonna, 
myös ainakin tulevana talousarviovuonna. Valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittä-
västi viime vuotta pienempinä. Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat 
historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastus-
toimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suu-
ria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen, sekä talouden suunnitelmavuosien en-
nustettavuuteen. Haasteet kuntataloudessa näyttävät jatkuvan ennusteiden ja näky-
mien mukaan tulevina vuosina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 6.9.2021 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa loka-marraskuun vaih-
teessa. Tulevan vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 20.12.2021                                                    Sivu 

                                                                                                              

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

132 

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 Evijärven kunnan ja kuntakonsernin talous tasapainoisena 

koko suunnittelukauden ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 

• Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty talouden ta-

sapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 2022 valmistellaan 

realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

• Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstömenot on 0 %. 

Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 % sekä huomioidaan 

eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korottavasti huomioidaan kiinteistö-

päivystyksen organisointimuutoksen vaikutus teknisen toimen henkilöstömenoi-

hin. Vastaava näkyy vähennyksenä ostopalveluissa.  

 
Syksyn aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut edelleen. Talousarviosta 
2022 on pystytty valmistelemaan realistisesti ylijäämäinen ja koko suunnitteluvuosien 
kokonaisuus on haastavasta ennustettavuudesta huolimatta tasapainoinen. 
 
Vuosi 2022 on ylijäämäinen. Tulot ovat menoja suuremmat. Valmistellussa vuoden 
2022 talousarviossa vuosikate on 1 258 510 €. Poistojen (823 950 €) jälkeen tilikau-
den tulos on 434 560 €. Suuri investointipanostus on kasvattanut ja edelleen kasvat-
taa poistoja ja vaikuttaa myös lainamäärään. Poistot kasvavat noin 16 t€ ja huononta-
vat osaltaan tilikauden tulosta. Lyhytaikaista lainaa on kunnalla noin 9,5 M€. Laina-
määrän ja poistojen kehitykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota tuleva vuosina. 
 
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tu-
loja kertyy yhteensä 20,776 M€. Taloussuunnitelmaan tuloja vuodelle 2022 oli arvioitu 
19,987 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2022 noin 973 t€ kuluvaa 
vuotta enemmän ja noin 789 t€ taloussuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet nouse-
vat 472 t€ (+4,9 %) vuoden 2021 talousarviosta. Verotulojen kasvu on kokonaisuu-
tena 414 t€ (+5,0 %). 
 
Menot nousevat kuluvasta vuodesta. Toimintamenot ovat yhteensä 19,490 M€, jossa 
on nousua vuoden 2021 talousarviosta noin 613 t€. Ostopalveluiden osuus kokonais-
menoista on noin 61 %. ja kunnan oman toiminnan osuus kokonaismenoista on noin 
39 %. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista 
seuraa arviolta 2 % nousu henkilöstökuluihin. 

 
Taloussuunnitelmaan 2022 kirjatut tulot ylittyvät noin 789 t€ ja menot nousevat noin 
281 t€. Evijärven kunnan talousarvio 2022 on noin 435 t€ ylijäämäinen, mikä on hyvä 
perusta tasapainoiselle kuntataloudelle myös jatkoa ajatellen erityisesti, kun huomioi-
daan suunnitelmavuosien haastava ennakoitavuus. 

 
Kertyneet ylijäämät ovat kunnan talouden perusta. Kunnalla ei ole pitkäaikaista lai-
naa. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnan taseessa on edelleen ylijäämää noin 
2,837 M€. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen kolmen peräkkäisen 
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alijäämäisen vuoden jälkeen. Alijäämäiset vuodet ovat syöneet kunnan kertynyttä yli-
jäämää, joten kunnan talouden tasapainon kannalta on hyvä, että tulevan vuoden 
realistinen talousarvio on saatu ylijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuodet näyttävät 
tämän hetken tietoon perustuen tasapainoisilta. 

 
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 1,651 M€ (-1,2 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintamenot ovat 476 t€ (-4,4 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yhteensä 
927 t€, jossa kasvua 195 t€ (+26,7 %). Yleishallinnon kasvua selittää vuodelle 2022 
varattu osuus korvauksista (150 t€) järven pinnan mahdolliseen korotukseen liittyen. 
Talousarviossa on varauduttu myös yhden toimistotyöntekijän palkkaamiseen kulujen 
jakautuessa kaikille toimialoille. Henkilöresurssin lisäyksellä vastataan kunnan lisään-
tyneisiin velvoitteisiin esimerkiksi tietohallinnossa sekä osaltaan myös varaudutaan 
tuleviin eläköitymisiin.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus kasvaa kuntayhtymän talousarvion mu-
kaan kokonaisuudessaan noin 290 t€.  

 
Vuoden 2022 talousarviolla jatketaan viime vuosien tapaan kuntastrategian mukai-
sella aktiivisen toiminnan ja kehittämisen polulla. Kunnassa on saatu aikaan paljon 
positiivista. Evijärvellä jatketaan strategian mukaisesti aktiivista työtä asukasluvun po-
sitiivisen kehityksen, elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Strategian painotukset, tavoit-
teet ja toimenpiteet antavat hyvän pohjan tälle työlle sekä tulevaisuuden rakentami-
selle. 
 
Talousarviolla luodaan edellytyksiä hyvälle toiminnalle ja kehittämiselle sekä kuntata-
louden tasapainolle. Evijärven taloustilanne verrattuna moniin pieniin kuntiin on koh-
tuullinen. Taloustilanne on mahdollistanut toiminnan ja palveluiden kehittämisen. 
Kunnan yleisen kehittämisen ohella talousarvioon on varattu rahaa kuntastrategian 
toteutukseen. Tällä rahalla toteutetaan mm. toimenpideohjelman toimenpiteitä. Yh-
tenä toimenpiteenä on kylien kehittämisraha, jolla kehitetään koko kuntaa ja kaikkia 
kyliä.  

Pitämällä kunnan talous tasapainossa ja saavuttamalla ylijäämäinen tilikauden tulos 
pystytään tulevina vuosina jatkamaan omaehtoista suunnitelmallista kunnan strate-
gian mukaista kehittämistä.   

Investoinneilla Evijärvi rakentaa vahvasti tulevaisuutta. Evijärvi investoi edelleen 
merkittävästi tulevina vuosina keskeisiin kohteisiin. Suunnittelukauden investoinnit 
ovat yhteensä lähes 3,9 M€. Vuoden 2022 investointimenot ovat yhteensä 1,334 M€. 
Vuoden 2022 suurin investointi on sisäliikuntatilan laajennus koulukeskukseen (920 
t€). Sisäliikuntatilan laajennus on alkanut vuonna 2021 ja valmistuu kesällä 2022. 
Muista määrärahavarauksista voi nostaa koulukeskuksen piha-alueiden pohjaraken-
teiden teon (50 t€) sekä Evijärven kunnostushankkeen (50 t€), jolla parannetaan pit-
käjänteisesti järven kuntoa, lisätään hyödynnettävyyttä ja viihtyisyyttä. Investoinneilla 
luodaan kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia sekä vähennetään kertynyttä korjausvel-
kaa. 
 
Kunnan veroprosentit sekä investointiosa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
8.11.2021. 
 
Kunnan investoinnit katetaan tarvittaessa lainarahalla. Pitkäaikaista lainaa nostetaan 
tarvittaessa 5 000 000 euroa. Pitkäaikaisella talousarviolainalla katetaan investoinnit 
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(1,334 M€) ja korvataan lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli korkotaso muuttuu 
niin, että pitkäaikaisen lainan ottaminen on kuntatodistusvelkaa kannattavampaa. 
Maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytetään lyhytaikaista kuntatodistusvelkaa, mikäli 
korkotaso on kilpailukykyinen pitkäaikaisten lainojen korkotasoon verrattuna. 
 
Pykälän liite talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 toimitetaan erikseen 
sen valmistuttua.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 
2022–2024. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan / hallintopäällikön tekemään talous-
arvioon tekstitarkistuksia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.  

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että val-
tuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 
vuosille 2022–2024, lisättynä tekstillä kohtaan 4.3. Sosiaalitoimi:  
 
Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä aluehallinnon vastuulle, kuntayhtymä Kaksineu-
voisen lakkautumisen myötä palveluliikenne ja työpajatoiminta jää kunnan vastuulle 
1.1.2023.  Kunta selvittää palveluliikenteen tarpeet ja huolehtii siitä, että palvelulii-
kenne jatkuu vähintään nykyisellä laajuudella.  Työpajatoimintaa jatketaan omana toi-
mintana, ellei sopivaa yhteistyökumppania löydetä. 

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

 
Valt § 74 
20.12.2021 
 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024 ovat liitteenä. Liite 1. 
 

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 
2023 – 2024. 
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75 § 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 

 
Valt § 75 
20.12.2021 

Päätös:  Valtuusto päätti nimittää jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakun-
nan jäsenen Emma Katajamäen varajäseneksi Anne Joensuu. 
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76 § 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 

 
Valt § 76 
20.12.2021 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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77 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KUTSUMISJÄRJESTYKSESSÄ 5. VARAJÄSE-
NEN VALINTA ERONNEEN JÄSENEN 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 

 
Valt § 77 
20.12.2021 
 Päätös:  Valtuusto päätti käsitellä asian § 80 yhteydessä. 
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78 § ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ  

Khall § 246 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kristian Wetterstrand on pyytänyt eroa kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisen 
syyn perusteella.  Wetterstrand on ollut sivistyslautakunnan (Ann-Helen Mäkelän) va-
rajäsen ja keskusvaalilautakunnan kutsumisjärjestyksessä 1. varajäsen. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kristian 
Wetterstrandille myönnetään ero sivistyslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan va-
rajäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Valt § 78 
20.12.2021 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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79 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA ERONNEEN JÄSENEN TI-
LALLE 

Khall § 248 
13.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Sivistyslautakunnassa 
varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
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.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see toimikaudelleen sivistyslautakuntaan varsinaiselle jäsenelle Ann-Helen Mäkelälle 

varajäsenen. 
 

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

Valt § 79 
20.12.2021 

Päätös: Valtuusto nimitti jäljelle olevaksi toimikaudeksi sivistyslautakunnan varsinai-
nen jäsen Ann-Helen Mäkelän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti Vesalan. 
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80 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KUTSUMISJÄRJESTYKSESSÄ 1. VARAJÄSE-
NEN VALINTA ERONNEEN JÄSENEN TILALLE 

Khall § 247 
13.12.2021 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 1. varajäsenen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 80 
20.12.2021 

Pertti Vesala ehdotti, että valtuusto päättää varajäsen kutsumisjärjestyksen seuraa-
vasti ja valitsee kutsumisjärjestyksessä 4. varajäseneksi Maritta Hanhikosken ja 5. 
kutsumisjärjestyksessä varajäseneksi Asko Latukan: 

  1. Virpi Mäkelä 
  2. Juha Vinkanharju 
  3. Matti Saari 
  4. Maritta Hanhikoski 
  5. Asko Latukka 

 
Päätös: Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan toimikaudekseen eronneiden vara-
jäsenten tilalle varajäsenet ja vahvisti varajäsenten kutsumisjärjestyksen seuraavasti: 

 
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 

  1. Virpi Mäkelä 
  2. Juha Vinkanharju 
  3. Matti Saari 
  4. Maritta Hanhikoski 
  5. Asko Latukka 
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81 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ TOIVOLA 52-402-3-84 

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvitta-
viin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 
Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Khall § 180 
7.10.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Tilanne on muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Edellisen kokouksen 
jälkeen määräalasta tarjouksen tehnyt toinen taho on ilmoittanut peruvansa tarjouk-
sen puhelimitse 24.9.2019 ja kirjallisesti 25.9.2019, joten määräalan yleiseen myyn-
tiin laitolle ei ole edellisessä kokouksessa esille tullutta perustetta. Näin ollen on pe-
rusteltua myydä määräala alkuperäisen tarjouksen ja ehdotuksen mukaisesti Jarmo 
Pahkakangas ja Kumppanit Oy:lle. 
 
Asiasta käytiin keskustelua puheenjohtajapalaverissa 24.9.2019. 
 
Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:  
1. Peruu päätöksen § 165 (9.9.2019) määräalan yleiseen myyntiin laitosta tarjouskil-
pailun perusteella,  
2. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:lle 
myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 
kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 € liitteenä olevan kauppakir-
jan mukaisesti. 
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti Jorma Tolosen ja Jari Anttikos-
ken kannattamana, että kunnanhallitus pysyy edellisessä kokouksessa tekemässään 
päätöksessä ja määräala laitetaan yleiseen myyntiin ja myydään yritystoimintaan tar-
jousten perusteella. Pohjahintana käytetään valtuuston määrittämää pohjahintaa. Il-
moitus myynnistä laitetaan 16.10 ilmestyvään Järviseudun sanomiin. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Marja-Leena Kul-
talahden ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 

 
Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus voitti äänin 2 (JAA) - 
4(EI) - 1(TYHJÄ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus on tullut kun-
nanhallituksen päätökseksi äänin 2 – 4 – (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin 
ja se myydään tarjouskilpailun perusteella ehdotuksen mukaisesti.   

 
Merkitään: Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liit-
teenä) 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 217 
25.11.2019   Valmistelijat: kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen  

 
Kyseinen kiinteistö (Toivola 52–402-3-84) on tarjottu kunnanhallituksen päätöksen 
mukaisesti julkisesti myytäväksi yritystoimintaan. Ilmoitus on ollut nähtävillä kunnan 
www-sivuilla ja Järviseudun Sanomissa.  
 
Määräalan pohjahinta on ollut 8 220 euroa. Pohjahinta perustuu valtuuston 
(22.2.2006 § 8) vahvistamiin kunnan metsäalueiden myyntiehtoihin. Pohjahinta sisäl-
tää maapohjan ja puuston. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja lohkomis-
kustannuksista.  
 
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kuntaan 31.10.2019 klo 14 mennessä kirjalli-
sesti. Tarjoukseen tuli sisällyttää mihin yritystoimintaan tarjoaja aikoo kiinteistöä käyt-
tää. 
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Tarjouskirjeet avattiin avauskokouksessa 4.11.2019 klo 19.17–19.26. Määräaikaan 
mennessä tarjouksia saapui kaksi. Tarjoajat ovat Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy ja 
Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay. 
 
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy tarjoaa kiinteistöstä 8 900 euroa ja ilmoitti käyttävänsä 
kiinteistöä tarvittaessa maa-ainesten varastointipaikkana tai metsäenergian ja sellu-
puutavaran varastointialueena.  
 
Jarmo Pahkakangas jätti kirjeen, jossa ilmoitti antavansa lisätiedot sähköpostitse. 
Sähköpostitse Pia Pahkakangas ilmoitti Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay:n puo-
lesta, että Jarmo Pahkakangas katsoo aiemmin kiinteistöstä jättämänsä tarjouksen 4 
570 euroa olevan edelleen voimassa. Aiemmin saadun vastauksen mukaan maa-
alaa tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. 

 
 Ehdotuksena on, että kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. 
 

Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 
myydä Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 kiin-
teistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräalan korkeimman tarjouksen tehneelle   
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy:lle hintaan 8 900 € liitteenä olevan kauppakirjan mukai-
sesti. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että: ”kunnanhallitus hylkää kun-
nanjohtajan ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneuvotte-
lut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määräalasta 
Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai ilman 
puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
 
Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  
 



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 20.12.2021                                                    Sivu 

                                                                                                              

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

145 

Satu Ritala kannatti Kattilakosken ehdotusta. Jari Anttikoski ja Marja-Leena Kultalahti 
kannattivat kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Jari 
Anttikoski) ja 3 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Satu Ritala ja Jorma Tolonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan 3-3 on puheenjohtajan äänen rat-
kaistessa kunnanjohtajan pohjaehdotus tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 3-3, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 66 
16.12.2019 Oheismateriaalina karttaote. 
 
 Merkitään: Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ”kunnanvaltuusto hylkää kun-
nanhallituksen ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneu-
vottelut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määrä-
alasta Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai 
ilman puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
 
Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Jukka Kuusela ja Heta-Mari Hernesniemi kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Pertti Vesala ehdotti, että kunta jättää tarjoukset hyväksymättä, 
eikä tässä tilanteessa myy aluetta. Juha Alkio kannatti Vesalan ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poik-
keavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka 
kannattavat Kattilakosken ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vesa-
lan ehdotusta äänestävät EI. Tämän jälkeen voittanut ehdotus menee äänestykseen 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, 
Markus Kattilakoski, Satu Ritala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari ja 
Jukka Kuusela), 7 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi 
Mäntylä, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 1 TYHJÄ-ääni (Lauri Koi-
vukangas).  

 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-7 (1 tyhjä) voittanut Kattilakosken ehdotus menee 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta ää-
nestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken ehdotusta, äänestävät EI. 
 

Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä 
ja Juha Alkio), 9 EI-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, Markus Kat-
tilakoski, Satu Ritala, Pertti Vesala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari 
ja Jukka Kuusela) ja 3 TYHJÄ-ääntä (Terhi Kultalahti, Mikko Saarijärvi ja Lauri 
Koivukangas)  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotus on tullut kunnanvaltuuston 
päätökseksi äänin 4-9 (3 tyhjää). 

 
Merkitään: Terhi Kultalahti ja Jari Anttikoski jättivät eriävän mielipiteen. Kultalahden 
eriävä mielipide kirjallisesti liitteenä. 
 

Khall § 241 
13.12.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaasan Hallinto-oikeus on 15.10.2021 päätöksellään (päätösnumero: 21/0137/2) ku-
monnut valtuuston 16.12.2019 tekemän päätöksen § 66.  
 
Päätöksen perusteluissa hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että kunnan toimival-
taan kuuluu päättää omistamiensa kiinteistöjen myymisestä ja sekä menettelystä, 
jolla myynti tapahtuu. Tätä harkintavaltaa rajoittavat hallintolain 6 §:ssä säädetyt hal-
linnon oikeusperiaatteet, kuten tasapuolisen kohtelun vaatimus ja harkintavallan vää-
rinkäytön kielto. Kun kiinteistön myynti on päätetty toteuttaa avoimella tarjouskilpai-
lulla, tarjouspyynnön sisältö määrittää osaltaan harkintavallan rajat. Tarjouskilpailulle 
ei ole säädetty tiettyä menettelyä, mutta tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti. 
 
Päätöksessään hallinto-oikeus totesi, että päättäessään aloittaa neuvottelut Pahka-
kangas Jarmo ja kumppanit avoimen yhtiön kanssa ilman, että Kuljetusliike Yrjö 
Luoma Oy:lle on varattu tilaisuutta täydentää tarjoustaan myös pelkän maapohjan 
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osalta, on kunnanvaltuusto rikkonut tarjouksentekijöiden tasapuolisen kohtelun vaati-
musta. Valtuusto on käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se 
lain mukaan on ollut käytettävissä ja siten ylittänyt päätösvaltansa. Päätös on näin 
ollen lainvastainen. 
 
Asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen kokouksissa 1.11.2021 ja 22.11.2021. 
 
Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. Merkitsee tiedokseen Vaasan Hallinto-oikeuden päätöksen, päätösnumero: 

21/0137/2, ja saattaa päätöksen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
2. Esittää valtuustolle, että nykyisessä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista 

myydä määräalaa, eikä määräalaa näin ollen myydä. On mahdollista, että kun-
nalla on tarve alueen omaan käyttöön tulevaisuudessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 81 
20.12.2021 
 Hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina. 
 

Pertti Vesala ehdotti 15 minuutin neuvottelutaukoa.  Puheenjohtaja määräsi neuvotte-
lutauon ja että kokous jatkuu 19.50. 
 
Jari Anttikoski ehdotti Juha Alkion kannattamana, että määräala myydään korkeim-
man tarjouksen tehneelle Yrjö Luomalle.   
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen päätöksestä 13.12.2021 
§ 241 poikkeava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, 
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannatta-
vat Jari Anttikosken ehdotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. 

  
 Äänestyksessä annettiin 13 JAA-ääntä (Esko Ahonen, Antti Ahopelto, Pauli Hanhi-
koski, Kari Hernesaho, Markus Kattilakoski, Matti Holm, Alina Lehto, Sebastian Mä-
kelä, Iiris Takamaa, Antti Perkkalainen, Jani Takamaa, Pertti Vesala, Lasse Vertanen) 
ja  4 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Juha Alkio, Kalle Kaski, Pasi Mäntylä).   

 
  
 Päätös: Hyväksyttiin kunnanhallituksen pohjaehdotus. 
 

Merkittiin, että Jarkko Pahkakangas poistui käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuus-
jäävi).  Merkittiin, että kokoomuksen 2.varavaltuutettu Iris Takamaa osallistui asian 
käsittelyyn. 
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82 § MUUT ASIAT  

Valt § 82 
20.12.2021 

 
1. Kunnanjohtaja kiitti syksystä valtuuston jäseniä. 
2. Valtuustoryhmien puheenjohtajien valtuustoaloite pankkipalveluista. 
3. Tieliikenneturvallisuus, Haapikylän tien risteys, kevyenliikenteen väylä. 
4. Valtuustoaloite hallintosäännön muutoksesta määräalojen myynnistä. 
5. Mtk:n terveiset. 
6. Pertti Vesala esitti kiitokset kunnan henkilökunnalle ja valtuustoryhmille alka-

neesta valtuustokaudesta. 
7. Valtuuston ryhmäpuheenjohtajien muistutus kuntalaisille Covid-19 suojautumistoi-

menpiteistä.  
8. Alina Lehto kiitti kuluneesta syyskaudesta valtuutettuja ja toi kokoukselle hallituk-

sen puheenjohtajan terveiset. 
9. Esko Ahonen kertasi syksyn toimintaa ja kiitti valtuutettuja kaudesta. 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 69-73, 82 

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: 74,75,76,77,78,79,80,81 
 
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. 

 
 


