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54 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 54 
8.11.2021  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 2.11.2021 ja kokouskutsu on julkaistu viikon 44 Järviseudun Sanomissa. Ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 2.11.2021.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 15 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.  
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

55 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 55 
8.11.2021 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 Pauli Hanhikoski ja Kalle Kaski. 
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56 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2021 – 30.6.2021 

Khall § 134 
30.8.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 
30.6.2021.  
 
Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2021 oheismateriaalina. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa valtuus-
tolle tiedoksi talouden toteuman kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Kval § 56 
8.11.2021 

Liitteenä on toteumaraportti 1.1. – 30.6.2021. (Liite 1.) 
 
 Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi toteumaraportin 1.1. – 30.6.2021. 
 

  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 8.11.2021                                                     Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

98 

57 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2021 – 31.8.2021 

Khall § 187 
4.10.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 
31.8.2021.  
 
Oheismateriaalina on toteumaraportti 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2021 – 31.8.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Kval § 57 
8.11.2021 

Liitteenä on toteumaraportti 1.1.2021 – 31.8.2021. (Liite 2.) 
  

Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi toteumaraportin 1.1.2021 – 31.8.2021. 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA                               Aika 8.11.2021                                                     Sivu                                                                                                               

Valtuusto                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

99 

58 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021 

Khall § 174 
13.9.2021 

Toiminnallisesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vuoden 2021 ensimmäinen puolivuotis-
kausi on edennyt suunnitelmien mukaisesti, poikkeuksena edelleen vallitsevaa ko-
ronaepidemiaa. Koronaepidemia on sekoittanut kuntayhtymän toimintaa jo vuoden 
2020 alkupuolelta saakka ja aiheuttaa palion lisätyötä tartunnanjäljitykseen ja roko-
tuksiin liittyen. Kuitenkin kehittämistyö on poikkeuksellisen tilanteen valitessa 
jatkunut tiiviisti joka sektorilla.  
 
Talouden tasapainottamistyöryhmä on aloittanut toimintansa uudelleen. Talouden ta-
sapainottamistyöryhmä panostaa kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiseen talous-
arvion puitteissa ja valmistautuminen talousarvio 2022 tekemiseen. Talousarvion to-
teutumiselle jo nyt aiheuttaa haasteita koronan aiheuttamat lisäkustannukset.  

 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden toteuma on 1,4 miljoonaa euroa 
alijäämäinen. Koronan aiheuttamia kustannuksia (laboratorio, suojain/väline sekä 
henkilöstökustannuksia) on ajalla 1–6 2021 kertynyt noin 600 000 euroa. Toteutu-
neessa ensimmäinen puolivuotiskatsauksessa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tuotot 
ovat talousarvioon suhteutettuna alittuneet 30 000 euroa. Kulut ovat ylittyneet koko 
toiminnan osalta 1 385 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kokonai-
suutena lähes talousarvion mukaiset (ylitys 30 000 euroa), mutta Eskoon kustannuk-
set ovat ylittyneet 100 000 euroa. 
 
Valtakunnallinen sote-uudistus on vihdoin edennyt, kun eduskunta on keväällä 2021 
hyväksynyt lainsäädännön, jonka myötä sote-järjestämisvastuu siirtyy 1 .1 .2023 hy-
vinvointialueiden vastuuIle. Valmistelu muutosta kohti alkaa syksyn 2021 kuluessa. 

 
 Osavuosikatsaus on oheismateriaalina.  
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen osavuosikatsauksen 1.1.- 30.6.2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  

 
Kval § 58 
8.11.2021 

Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus 1.1. – 
30.6.2021. 
 
Päätös: Valtuusto merkitsee tiedoksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsauk-
sen 1.1. – 30.6.2021. 
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59 § VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2024 TALOUSSUUNNITEL-
MAN LAADINTAOHJE 

Khall § 173 
13.9.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2021, 

vuonna 2022 kasvuksi arvioidaan 2,5 % ja vuodelle 2023 1,5 %. Julkisen talouden 
alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tu-
kitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijää-
mäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa nykyisestä va-
jaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. 

 
 Kuntaliiton arvion mukaan kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 merkittävästi, 

kun koronatuet väistyvät kuntatalouden tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja ve-
rotulojen kasvu hidastuu noin yhteen prosenttiin. Vuosikate heikkenee noin miljardilla 
eurolla, tilikauden tulos painuu nollaan ja toiminnan ja investointien rahavirta näyttää 
noin 1,9 miljardin euron alijäämää. Toisaalta talouden heikentyminen kohdistuu kun-
takokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli 100 000 asukkaan 
kuntiin sekä 20 000 - 40 000 asukkaan kuntiin. Kuntatalouden kehitysarviossa meno-
kasvu on vuonna 2022 hyvin maltillista (+2,4 prosenttia), mikä johtuu oletuksesta, että 
koronavirustilanteen hoitoon kohdennetut lisäpanostukset poistuvat vuoden 2021 ai-
kana. Koronamenojen poistuminen aiheuttaa toimintamenojen sisällä kuntatalouden 
ennusteeseen hieman erikoisia lukuja, sillä palkat kasvavat 4,4 prosenttia, ostot 0,1 
prosenttia ja avustukset 1 prosenttia vuonna 2022. Kuntien peruspalvelujen hintain-
deksin arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia ja kuntien ansiotasoindeksin 2,5 prosenttia 
vuonna 2022. Kehitysarviossa korona-avustusten poistuminen vaikuttaa myös toimin-
tatuloihin, jotka laskevat noin 8 prosenttia. 

 
Kuluva vuosi 2021 
 

 Evijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate 
on 908 t€ ylijäämäinen ja tilikauden tulos on 100 t€ ylijäämäinen. Kesäkuun lopun 
2021 toteumassa talousarvio on toteutunut jopa hieman budjetoitua paremmin. 

 
 Kertynyt ylijäämä toimii talouden puskurina kuluvalle ja tuleville vuosille. Evijärven 

kunnan tilinpäätöksessä 2020 kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 2,838 M€ ja 
konsernitase osoittaa kokonaisuudessaan kertynyttä ylijäämää 887 t€. Ylijäämää on 
kuitenkin syöty alijäämäisten tilinpäätösten vuoksi vuodesta 2018 lähtien, joten on pi-
dettävä huolta, että talous saadaan pitkällä aikavälillä tasapainoon.  

 
 Jos vuosi 2021 jatkuu samalla trendillä kuin alkuvuosi, niin tilinpäätös on jokseenkin 

talousarvion mukainen tai hieman sitä parempi, joten vuodesta näyttää kertyvän yli-
jäämää noin satatuhatta euroa. Tasapainoisessa kuntataloudessa tulee pyrkiä vähin-
tään 0-tulokseen. 

 
 Tulevan vuoden 2022 näkymät  
 

Talousarvion tulopuoli muodostuu toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja 
rahoitustuloista, joista verotulot ja valtionosuudet ovat kaksi isointa tuloerää. Kuntalii-
ton uusimman (27.8.21) verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy vuonna 2022 
nykyisillä veroprosenteilla yhteensä 8,751 M€. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän 
7,328 M€, yhteisöveroja 667 t€ ja kiinteistöveroja 756 t€. Verotuloennuste parantaa 
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tulojen ja menojen suhdetta taloussuunnitelmaan verrattuna. Taloussuunnitelmaan 
verotuloja on kirjattu vuodelle 2022 8,501 M€. Erotus on arvion ja suunnitelman välillä 
on +250 t€. 

 
Kuntaliiton tuoreimman (30.6.21) valtionosuusennusteen mukaan Evijärvi saa vuonna 
2022 valtionosuuksia yhteensä 9,871 M€. Talousarviossa 2021 suunnitelmavuodelle 
2022 on arvioitu valtionosuuksia 9,525 M€ eli tulevan vuoden ennuste on tätä 346 t€ 
suurempi. Kunnan valtionosuus perustuu asukaslukuun ja kuntalaisten määrän las-
kiessa myös valtionosuus pienenee. 

 
 Verotulo- ja valtionosuus ennusteet muuttuvat ja tarkentuvat syksyn aikana. Verotulot 

ja valtionosuudet 2022 ovat tämän hetken ennusteiden mukaan yhteensä 18,622 M€, 
kun ne ovat taloussuunnitelmassa 18,026 M€. Valtionosuudet ja verotulot ylittävät ta-
loussuunnitelmaan kirjatun tulopohjan noin 596 t€. Verotulo- ja valtionosuus ennus-
teet elävät ja tarkentuvat syksyn aikana. 

 
Valmistelun lähtötilanne on noin 100 t€ ylijäämäinen, kun huomioidaan vuoden 2022 
taloussuunnitelmavuoden raami, verotulo- ja valtionosuusennusteet, avustukset, hen-
kilöstökulut sekä merkittävimpien ulkopuolisten toimijoiden tiedossa olevat suunnitte-
luraamit. Evijärven kunnassa tehtiin vuonna 2020 talouden tasapainottamissuunni-
telma kunnan tulo- ja menopohjan tasapainottamiseksi. Tämän työn tulokset huomioi-
daan myös vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.  
 
Jatkovalmistelussa tulee varmistaa kunnan menojen ja tulojen osalta, että saavute-
taan mahdollisimman tasapainoinen talousarvio vuodelle 2022 ja kunnan talous on 
realistisesti tasapainossa suunnittelukaudella 2022–2024. Hallintokuntien tulee pysyä 
vuoden 2021 talousarvion yhteydessä päätetyn vuoden 2022 taloussuunnitelman 
kustannusraameissa vuonna 2022 sekä suunnitelmavuosina 2022–2024. Muussa ta-
pauksessa hallintokuntien tulee esittää kunnanhallitukselle ne toimenpiteet, joilla kor-
vataan niiden aiheuttamat kulujen ylitykset raameihin nähden. 
 
Laadintatavoitteet:  

 
- Tavoitteena on pitää kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelukau-

den ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 
- Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa huomioidaan aiemmin tehty ta-

louden tasapainottamistyö (käyttötalous + investoinnit) ja talousarvio 
2022 valmistellaan realistisesti mahdollisimman tasapainoiseksi. 

- Toimintamenojen kasvutavoite vuonna 2022 pois lukien henkilöstöme-
not on 0 %. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 2 
% sekä huomioidaan eläkemaksut. Lisäksi henkilöstömenoissa korotta-
vasti huomioidaan kiinteistöpäivystyksen organisointimuutoksen vaiku-
tus teknisen toimen henkilöstömenoihin. Vastaava näkyy vähennyksenä 
ostopalveluissa. 
 

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

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

 
 Jotta kunnanhallitus voi antaa lopullisen perustellun esityksen talousarvioksi, se vaatii 

useita keskusteluita ja käsittelyitä. Hallintokuntien tulee tallentaa euromääräiset ta-
lousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa perusteluineen viimeistään 31.10.2021. 

 
 Liite 1. Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja 
vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet annetaan hallintokun-
nille ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

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

  
 Martti Mäkinen oli poissa 18.39 -18.43. 
 
Kval § 59 
8.11.2021 
 Liite 3. Evijärven kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. 
 

Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 
taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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60 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2022 

Khall § 200 
1.11.2021 

Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tulovero-
prosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-
kuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sa-
dasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuo-
den tuloveroprosentin. Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöve-
roprosentista sekä muiden verojen perusteista.  
 
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin 
arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arki-
päivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Kunnan tulovero-
prosentti ja kiinteistöveroprosentit 2022 ilmoitetaan sähköisesti 17.11.2021 men-
nessä. 
 
Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. On syytä huo-
mioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 
tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosent-
tejaan syksyllä 2022. Sote-uudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veropro-
senttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman 
mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopullinen leikattava pro-
senttiosuus selviää keväällä 2022. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan pro-
sentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2022 kiinteistö-
veroprosenttivälit ovat samat kuin vuonna 2021: 
        
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 % 
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 % 
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 

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

2,00–6,00 %  
 

Evijärven kunnan kuluvan vuoden 2021 talousarvio on 100 200 euroa ylijäämäinen. 
Elokuun lopun tilanteessa vuosi on toteutunut noin 590 t€ euroa talousarviota parem-
min. Verotuloja on kertynyt noin 556 000 euroa arvioitua enemmän. Elokuun lopun 
tilanteesta tehdyn arvion mukaan tilinpäätöksestä muodostuu talousarvion mukainen 
tai sitä parempi ylijäämäinen tulos loppuvuoden toteumasta riippuen. 

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

 
- Tavoitteena on pitää kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelukauden ja 

saavuttaa ylijäämäinen tulos. 
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- 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. 

 
Vuoden 2022 taloussuunnitelmassa vuosikate on 750 900 € ja tilikauden tulos on - 56 
600 € alijäämäinen.   

 
Tuloja kertyy tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2022 enemmän kuin kulu-
vana vuonna. Toimintatuottoja arvioidaan taloussuunnitelmassa kertyvän noin 48 t€ 
kuluvaa vuotta vähemmän. 
 
Kuntaliiton tekemät verotulo- ja valtionosuusennusteet näyttävät tämän vuoden to-
teumaa paremmilta. Tuorein syyskuun verotuloennuste arvioi Evijärvelle kertyvän 
vuonna 2022 nykyisillä prosenteilla verotuloja 8,773 M€, mikä on noin 272 t€ talous-
suunnitelmassa arvioitua enemmän. 

 
Viimeisin lokakuun (5.10.2021) Kuntaliiton valtionosuusennuste 2022 arvioi Evijärven 
valtionosuuksiksi 9,920 M€. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2022 valtionosuuksia on 
arvioitu 9,525 M€. Valtionosuuksia kertyy tuoreimman lokakuun ennusteen mukaan 
395 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  

 
Talousarvion suurimmat tuloerät: verotulot ja valtionosuudet ovat taloussuunnitel-
massa vuodelle 2022 yhteensä 18,026 M€. Viimeisimmät ennusteet ovat yhteensä 
18,693 M€ eli ennusteet ovat yhteensä 667 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Sijoitustoiminnan tuottoja näyttää tällä hetkellä kunnan sijoituksista kertyvän vuonna 
2021 budjetoitua enemmän. Sijoitustoiminnan tuottoja on budjetoitu kuluvan vuoden 
talousarvioon noin 138 700 € ja vuoden 2022 taloussuunnitelmaan 409 t€. Vuoden 
2022 sijoitustoiminnan tuotot ovat varovaisuusperiaatteen mukaisesti arvioituna noin 
200 t€.  
 
Taloussuunnitelmaan kirjatut tulot eivät kattaisi arvioituja menoja vuonna 2022. Pa-
rantuneiden verotulo- ja valtionosuusennusteiden ansiosta vuoden 2022 tilinpäätös 
ollaan saamassa tasapainoon, jopa hieman ylijäämäiseksi. Menoista henkilöstökului-
hin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa arviolta 2,0 % nousu 
henkilöstökuluihin. 
 
Tämänhetkinen talousarvioluonnos on tilikauden tuloksen osalta noin 200 t€ ylijää-
mäinen. Ensi vuoden poistot tarkentuvat vielä tänä ja ensi vuonna valmistuvien inves-
tointien mukaiseksi. Lisäksi vuoden 2022 talousarviossa on varauduttava Evijärven 
säännöstelyluvan muutoksesta aiheutuvien vettymisvahinkojen korvaamiseen. Tä-
män hetken tietojen ja valmistelunäkymien mukaan tasapainoisen, jopa hieman yli-
jäämäisen talousarvion laatiminen nykyisessä taloustilanteessa on realistista nykyi-
sillä veroprosenteilla. 
 
Suunnitelmavuosien osalta oman haasteensa talouden arviointiin tuo Sote-uudistuk-
sen toteutuminen ja hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta mm. tu-
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loveroprosenttien leikkauksen määrä täsmentyy vuoden 2022 aikana. Omalla toimin-
nalla pitää pyrkiä varautumaan epävarman yleisen taloustilanteen vaikutuksiin kun-
taan. 

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

• Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 

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

 
Ehdotuksen mukaan kunnallisvero ja kiinteistöverot pidetään nykyisellään. Talousar-
vion jatkovalmistelussa huomioidaan sekä tulojen, että menojen kehitys niin, että saa-
daan aikaan realistinen tasapainoinen talousarvio vuodelle 2022.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto mää-
rittelee vuoden 2022 veroprosentit seuraavasti: 
 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Kval § 60  
8.11.2021 

Pertti Vesala kannatti keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kunnanhal-
lituksen ehdotusta. 
 
Markus Kattilakoski kannatti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa 
kunnanhallituksen ehdotusta. 
 
Lasse Vertanen kannatti SDP:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kunnanhalli-
tuksen ehdotusta. 
 
Antti Perkkalainen kannatti Evijärven vasemmiston valtuustoryhmän ryhmäpuheen-
vuorossa kunnanhallituksen ehdotusta. 
 
Juha-Matti Kujala kannatti KD:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa kunnanhalli-
tuksen ehdotusta. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Päätös: Kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2022 veroprosenteiksi hyväksyttiin yksi-
mielisesti: 

 
1.  Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 
2.  Kiinteistöveroprosentit  
-     yleinen kiinteistöveroprosentti  1,00 %  
-     vakituinen asuinrakennus  0,65 % 
-     muu asuinrakennus   1,15 % 
-     voimalaitokset  3,10 % 
-     yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
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61 § TALOUSARVION 2022 INVESTOINTIOSA 

Tekla § 71 
25.10.2021 Evijärven kunnan talousarvioon on laadittu ehdotus investointiohjelmalle vuodelle 

2022 ja suunnitelma vuosille 2023 ja 2024. Investointiohjelmaluonnos on esitelty val-
tuuston iltakoulussa 14.10.2021. 

 
 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ehdotetun talousarvion investointiosan vuo-
delle 2022 ja suunnitelma vuosille 2023 ja 2024 tiedokseen ja toteaa, että sitä ei oteta 
teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 201 
1.11.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

  
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 25.10.2021 § 71.  

 
 Liitteenä on teknisen lautakunnan käsittelemä Investointiohjelma 2022–2024. 
  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen investointiosan vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 - 
2024. 

 
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo ehdotti, että suunnitelmavuodelta 2023 pois-
tetaan varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen lisärakentaminen.  Ehdotusta ei kan-
natettu, joten se raukesi. 

 
Päätös: Pohjaehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Kval § 61 
8.11.2021 
 Liitteenä 4. on investointiohjelma 2022–2024. 
  

Jarkko Pahkakangas ehdotti, että investointiosasta poistetaan suunnitelmavuodelta 
2023 määräraha 400 000 € varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen lisärakentamisen 
suunnitteluun, koska valtuustoaloitteeseen päiväkotirakentamisesta ei ole saatu selvi-
tystä.  Ennen selvitystä ei suunnittelurahaa voi myöntää. 
 
Pertti Vesala ehdotti 15 minuutin taukoa.   
 
Puheenjohtaja määräsi neuvottelutauon 19.45. 
 
Kokous jatkui 20.01 
 
Pertti Vesala ehdotti, että varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen lisärakentamisen 
suunnitteluun varataan vuodelle 2022 20 000 € määräraha siirretään kohdasta koh-
distamattomat investoinnit, jonne jäisi 10 000 €. 
 
Markus Kattilakoski ehdotti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että varhaiskasva-
tuksen ja/tai esiopetuksen lisärakentamisen suunnitteluun ei varata tässä talousarvi-
ossa eikä sen suunnitteluvuosille yhtään määrärahaa. 
 
Jarkko Pahkakangas ja Jani Takamaa kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 
 
Juha Alkio kannatti kunnanhallituksen esitystä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Pertti Vesalan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.  
Jarkko Pahkakankaan ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi ja Pahkakangas kan-
natti Kattilakosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken      
ehdotusta äänestävät EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 10  JAA-ääntä ( Esko Ahonen, Juha Alkio, Kalle Kaski, 
Juha-Matti Kujala, Alina Lehto, Sebastian Mäkelä, Pasi Mäntylä, Antti Perkkalainen, 
Pertti Vesala ja Emma Katajamäki ) ja   6  EI-ääntä ( Antti Ahopelto, Pauli Hanhikoski, 
Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas, Jani Takamaa ja Lasse Vertanen).  
 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus on tullut kunnanval-
tuuston päätökseksi äänin 10 - 6.   
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62 § VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAIN-
TOIHIN 

Khall 171 
13.8.2021 Valmistelijat: johtoryhmä 
 

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa esittänyt kunnanvaltuustolle, että arvi-
ointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin annetaan selvitykset tarkastuslautakun-
nalle syyskuun loppuun mennessä ja valtuustolle lokakuun loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomuksessa on tehty seuraavat havainnot: 
 
1. Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 

mahdollisiin tilinpäätösten alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntatalouden pi-
täisi olla vakaa ja tasapainoinen. 

• Tasapainottamistyöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana ja esitti tulove-
ron nostamista yhdellä prosentilla (21,5 % -> 22,5 %). Valtuusto teki tästä 
päätöksen 9.11.2020 § 47 ja korotus lisää maksuunpantavia veroja 347 
000 euroa.  
Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämiseksi kunnan on huoleh-
dittava riittävistä toimista talouden tasapainottamiseksi. 

 
 
2. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-

tään vuosittain. 
 

3. Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti ja johtoryhmä kokoontuu säännölli-
sesti. Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on tiedotettu hallituksen ja valtuuston 
jäseniä.  

• Tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan dokumentaatio todettiin hyväksi. 

• Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty vakavia tietomurtoja. Fyysisiä tie-
toturvauhkia ovat mm. luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tie-
don paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tie-
don tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tie-
toturvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselliselle viranomaistoimin-
nalle. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota, että kunnan 
tietoturvaohjeistukset ja käytännöt ovat ajan tasalla. 

 
4. Tarkastuslautakunta tutustui uuteen päiväkotiin. Uuden varhaiskasvatusosan tilat 

olivat viihtyisät ja toimivat. Alueella on hyvät mahdollisuudet oppimiseen, liikun-
nan ja kulttuurin harrastamiseen. 

• Tarkastuslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatukselle laaditaan talou-
dellisten mittareiden lisäksi muitakin mitattavia tavoitteita. Varhaiskasva-
tuksen tuottajan tulee kiinnittää huomioita suunnitteluun ja hoitopaikkojen 
riittävyyteen. Kunnan on seurattava lapsiperheiden tyytyväisyyttä.  

 
5. Kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisyyteen. 

Tavoitteena vähintään viemärilaitoksen nollatulos. Kunnan toimintakertomukseen 

on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt toimintakertomustiedot. 

 
6. Evijärven sote-kulut ovat 55 % toimintakuluista. 
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• Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyy-

tyväisyydestä olisi hyvä raportoida. 

7. Henkilöstön eläköitymisiin tulee kiinnittää huomioita, jotta tilalle saadaan osaavaa 
henkilökuntaa ja muutokset huomioidaan ajoissa. Rekrytoinneissa on kiinnitettävä 
huomiota uuden työntekijän riittävään perehdytykseen. 

 
8. Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää edelleen huomioita.  

Kuntalain 69 §:ssä korostetaan luottamustoimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä 
arvoja, jotka on hyvä huomioida päivittäisessä toiminnassa.  
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luot-

tamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki 69 §). 

Vastineet tarkastuslautakunnan huomioihin: 

1. Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huo-
miota mahdollisiin tilinpäätösten alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntata-
louden pitäisi olla vakaa ja tasapainoinen. 

• Tasapainottamistyöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana ja esitti tulove-
ron nostamista yhdellä prosentilla (21,5 % -> 22,5 %). Valtuusto teki tästä 
päätöksen 9.11.2020 § 47 ja korotus lisää maksuunpantavia veroja 347 
000 euroa.  
Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämiseksi kunnan on huoleh-
dittava riittävistä toimista talouden tasapainottamiseksi. 

 
Talouden tasapainottamistyöryhmä kokoontui 5 kertaa kesän ja syksyn 2020 ai-
kana, etsien keinoja talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainottamistyö-
ryhmä toi hallitukselle esityksen talouden tasapainottamiseksi 2.11.2020 (KH 
2.11.2020 § 181).  Merkittävin toimenpide oli veroprosentin korottaminen, joka to-
teutettiin vuoden 2021 alusta. 

 
2. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja 

päivitetään vuosittain. 
 

Kuntastrategiaa ja sen linjauksia toteutetaan aktiivisesti Evijärvellä. Kuntastrate-
gian toimenpideohjelmalla (TPO) toteutetaan strategian linjauksia ja painotuksia 
käytännön toimenpitein. Strategian toteuttaminen toimenpideohjelmalla on nähty 
hyväksi toimintatavaksi, näin strategia jalkautuu käytäntöön ja sen linjaukset siir-
tyvät käytännön toimenpiteiksi. Strategiaa ja sen toimenpideohjelman toteutusta 
seurataan säännöllisesti. Siitä raportoidaan 1-2 kertaa vuosittain kunnanhallituk-
selle ja -valtuustolle.  
 
Kuntastrategian toimenpideohjelman toteutumista on seurattu strategian ohjaus-
ryhmässä kevään 2021 aikana ja kunnanhallitukselle on raportoitu toimenpideoh-
jelman 2020 – 2021 toteutumisesta (KH 21.6.2021, § 99) ja valtuustolle (KV 
28.6.2021, § 26). 

 
3. Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti ja johtoryhmä kokoontuu sään-

nöllisesti. Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on tiedotettu hallituksen ja val-
tuuston jäseniä.  

• Tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan dokumentaatio todettiin hyväksi. 
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• Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty vakavia tietomurtoja. Fyysisiä tie-
toturvauhkia ovat mm. luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tie-
don paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tie-
don tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tie-
toturvallisuus toimii lähtökohtana luottamukselliselle viranomaistoimin-
nalle. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota, että kunnan 
tietoturvaohjeistukset ja käytännöt ovat ajan tasalla. 

 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuu valtuuston 19.12.2016 hyväksymiin 
perusteisiin ja ohjeeseen, jossa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan tehtävät ja vastuut. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa ja oh-
jeessa määritellään myös valvonnasta tehtävä dokumentointi ja raportointi.   
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on vuodelta 2016 (21.11.2016 KH § 
162).  Ohjetta tarkastellaan sekä päivitetään tarvittavilta osiltaan vuonna 2022.  
Tietoturvapolitiikka ja tietosuojaohje on hyväksytty vuonna 2019 (KH 19.8.2019 § 
148).  Ohjetta tarkastellaan ja pidetään ajan tasalla yhdessä tietoturvavastaavan 
(Järvinet Oy) kanssa. 

 
4. Tarkastuslautakunta tutustui uuteen päiväkotiin. Uuden varhaiskasvatusosan 

tilat olivat viihtyisät ja toimivat. Alueella on hyvät mahdollisuudet oppimiseen, 
liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen. 

• Tarkastuslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatukselle laaditaan ta-
loudellisten mittareiden lisäksi muitakin mitattavia tavoitteita. Varhais-
kasvatuksen tuottajan tulee kiinnittää huomioita suunnitteluun ja hoito-
paikkojen riittävyyteen. Kunnan on seurattava lapsiperheiden tyytyväi-
syyttä. 

 
Varhaiskasvatuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on palvelun tuottajan 
kanssa arvioitu palvelun toimivuutta kaksi kertaa vuodessa. Arvioinnissa käydään 
läpi mm. varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä, läsnäolot, jonotilanteet, kus-
tannukset, toteutumaraportit sekä muut ajankohtaiset asiat. Säännöllistä arviointia 
jatketaan edelleen. Sivistyslautakunta asettaa varhaiskasvatukselle vastaisuu-
dessa taloudellisten mittareiden lisäksi muita tavoitteita sekä seuraa säännölli-
sesti asiakastyytyväisyyttä esimerkiksi tyytyväisyyskyselyillä. 
 
5. Kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisyy-

teen. Tavoitteena vähintään viemärilaitoksen nollatulos. Kunnan toimintaker-
tomukseen on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt toimintakerto-
mustiedot 

 
Viemärilaitoksen tulokseen kiinnitetään huomiota ja tavoitteena on viemärilaitok-
sen nollatulos.  Vesihuollon toimintakertomus sisällytetään kunnan toimintakerto-
mukseen. 
 
6. Evijärven sote-kulut ovat 55 % toimintakuluista. 

• Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyy-

tyväisyydestä olisi hyvä raportoida. 

 

Evijärven sote-kulut ovat merkittävä osa toimintakuluista.   
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Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on raportoinut asiakastyytyväisyydestään Tilinpää-

tös 2020 s.9, 1.1.4 Asiakastyytyväisyys.  Tilinpäätöksessä on lueteltu tavat, joilla 

asiakastyytyväisyyttä mitataan.  Varsinainen asiakirja asiakastyytyväisyyden mit-

taamiselle on asiakkuuskertomus, jonka Kuntayhtymä Kaksineuvoinen laatii vuo-

sittain. 

 

Kunnanhallitus on 24.5.2021 (KH 24.5.2021 § 81) merkinnyt asiakkuuskertomuk-

sen 2020 tiedokseen ja saattanut sen edelleen valtuustolle tiedoksi.  Valtuusto on 

käsittely tiedoksiannon 31.5.2021 (KV 31.5.2021 § 14) huomautuksitta.  Lisäksi 

kuntayhtymän johtaja on toimielimien käytettävissä tarkempaa toiminnan selvittä-

mistä varten. 

7. Henkilöstön eläköitymisiin tulee kiinnittää huomioita, jotta tilalle saadaan 
osaavaa henkilökuntaa ja muutokset huomioidaan ajoissa. Rekrytoinneissa 
on kiinnitettävä huomiota uuden työntekijän riittävään perehdytykseen. 

 
Henkilöstön eläköitymisiin varaudutaan ennakolta.  Henkilöstön rekrytoinneissa 
huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja perehdytykset toteutetaan niin, että 
osaaminen siirtyy mahdollisimman hyvin uudelle henkilölle. 
 
8. Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää edelleen huomioita. Kun-

talain 69 §:ssä korostetaan luottamustoimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä 
arvoja, jotka on hyvä huomioida päivittäisessä toiminnassa. Luottamushenki-
lön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtä-
vässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki 69 §). 

 

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti kahden vuoden välein henki-

löstökyselyllä.  Lähiesimiehet seuraavat työolosuhteita- ja hyvinvointia omissa yk-

siköissään (mm. työpaikkakokoukset ja kahdenkeskiset kohtaamiset).  Henkilös-

tön osaamista ylläpidetään mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen.   

 

Luottamushenkilöille järjestetään valtuustokauden alussa koulutusta ja lisäksi tar-

jotaan mahdollisuus osallistua ulkopuoliseen koulutukseen.  Asiakokonaisuuteen 

liittyvä ohjeistus päivitetään. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa edellä pykälätekstissä olevan selvi-
tyksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle ja val-
tuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Kval § 62 
8.11.2021 
 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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63 § ERON MYÖNTÄMINEN TERHI KULTALAHDELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN 
JÄSENYYDESTÄ 

Khall § 202 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Terhi Kultalahti on jättänyt 18.10.2021 sähköpostilla irtisanoutumisilmoituksen tarkas-
tuslautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä.  Syynä ovat henkilökohtaiset syyt, eli 
kieltäytymisperuste luottamuspaikan ja työn yhteensovittamisen vuoksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Terhi Kultalahdelle tarkastuslautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Kval § 63 
8.11.2021 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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64 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA ERONNEEN 
JÄSENEN TILALLE 

Khall § 203 
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Terhi Kultalahti on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. 
 

Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

 
 Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apu-
laispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettu läheinen; 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan mää-
räysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419) 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

L:lla 419/2021 muutettu 4 kohta tulee voimaan 1.8.2021. Aiempi sanamuoto kuuluu: 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa; 
 

Hallintosäännön 49:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista val-
tuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

  
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 uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan Terhi Kultalahden tilalle jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi. 

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

 
Kval § 64 
8.11.2021 

Keskustelu aikana Pertti Vesala ehdotti Ulla Lassilaa ja hänelle tarkastuslautakun-
taan varajäseneksi Hannele Sironen. 
 
Juha-Matti Kujala kannatti Vesalan ehdotusta. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi eronneen jäsenen tilalle tarkastuslautakunnan varsi-
naiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ulla Lassilan ja hänelle varajäse-
neksi Hannele Sirosen.  

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#a21.5.2021-419
https://finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210419
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65 § JÄSENEN NIMEÄMINEN SEINÄJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN-
HUOLLON YHTEISTOIMINTAJAOSTOON 

Khall § 178  
13.9.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveyden-
huollon palveluiden järjestämisestä yhteistoiminta-alueella vastaa Seinäjoen kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yhteistoimintajaosto, johon kuuluu Seinä-
joen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta 5 luottamushenkilöä, Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen toimialueelta 2, Järvi-Pohjanmaalta 2 ja Kuusiokunnista 2 luottamushenkilöä. 
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelta valitaan jäsenet seuraavasti: 1 jäsen Kauha-
valta, 1 jäsen Evijärveltä ja heille molemmille henkilökohtaiset varajäsenet Kauha-
valta. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee jä-
senen Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

Kval § 65 
8.11.2021 

Puheenjohtaja totesi, että Evijärven kunnan saaman tiedon mukaan kunnanhallituk-
sen esitystä tulee muuttaa. 
 
Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen: 
 
Kunnanvaltuusto valitsee Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
mintajaostoon yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen Kauhavan kaupun-
gin valitsemalle jäsenelle. 
 
Pertti Vesala esitti varsinaiseksi Mirva Pietilää ja Kauhavan kaupungin varsinaisen 
jäsenen varajäseneksi Marita Huhmarsalo. 
 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Seinäjoen kaupungin ympäristötervey-
denhuollon yhteistoimintajaostoon 

- varsinaiseksi jäseneksi Mirva Pietilä. 
- Kauhavan kaupungin valitseman varsinaisen jäsenen Jukka Kiven-

mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marita Huhmarsalo. 
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66 § EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN KÄSITTELEMINEN LUOTTAMUSELIMISSÄ – 
OPAS 

Khall § 211 
1.11.201 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on kunta-alan toimijoiden yhteistyöelin, joka 
edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä alan työ-
paikoilla. 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä haluaa kiinnittää uusien valtuustojen huomiota 
rooliinsa työnantajan edustajana sekä siitä seuraaviin vastuisiin sekä mielikuvaan, 
mikä välittyy kunnasta kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä esimerkiksi päätöksente-
kokulttuurin myötä. 
 
Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä – oppaan tavoitteena on 
auttaa tunnistamaan epäasiallista kohtelua ja selkeyttää epäasialliseen kohteluun 
puuttumisen periaatteita. 
 
Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on lähettänyt kunnille ”epäasiallisen käytöksen 
käsitteleminen luottamuselimissä”- oppaan.  Sen pdf-version ja PowerPoint.- esityk-
sen voi ladata Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta, ttk.fi/kaytosopas. 
 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja välittää tie-
don edelleen kunnanvaltuustolle sekä tekniselle- ja sivistyslautakunnalle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Kval § 66 
8.11.2021 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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67 § VALTUUSTON SÄHKÖINEN KOKOUSKUTSU  

Khall 192  
4.10.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Hallintosäännön § 65 sähköinen kokouskutsu, mukaan kokouskutsu, esityslista, liit-
teet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli valtuusto niin päättää. Täl-
löin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tek-
niset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 
Valtuustokaudelle 2021-2025 valituille valtuutetuille on hankittu tablettitietokoneet 
sekä sen käyttöön tarvittava mobiililiittymä.  Laitteita on jaettu valtuutettujen koulutus-
tilaisuudessa 23.9.2021 sekä toimielimien kokouksissa.  Lisäksi laitteita on voinut 
noutaa kunnanvirastolta. 
 
Tablettitietokoneiden lisäksi on valtuutetuille perustettu etunimi.sukunimi(at.)evijarvi.fi 
muotoinen sähköpostiosoite sekä kokousasiakirjojen ja tiedon jakamiseen tarkoitettu 
verkkotallennustila. 
 
Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanval-
tuusto päättää ottaa sähköisen kokouskutsun käyttöön. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Kval § 67 
8.11.2021 
 

Jarkko Pahkakangas ehdotti, että luottamushenkilöillä olisi jatkossakin mahdollisuus 
saada kokousasiakirjat halutessaan paperisena. 
 
Markus Kattilakoski kannatti Pahkakankaan ehdotusta.   

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti ottaa sähköisen kokouskutsun käyttöön.  Lisäksi val-
tuutetulla on mahdollisuus saada kokousasiakirjat halutessaan paperisena. 
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68 § MUUT ASIAT  

Valt § 68  
8.11.2021 

1. Seuraava valtuuston kokous 20.12.2021, klo 16.00 alkaen. 
2. Markus Kattilakoski jätti valtuustoaloitteen kunnan saatavien tilanteen korjaa-

miseksi. 
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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: 55 – 59, 62, 66 -67 

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:55, 60 – 61, 63, 64, 65 
 
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. 

 


