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157 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 157  
31.10.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

158 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 158 
31.10.2022 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

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

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 
 
Kunnanhallituksen jäsen Antti Perkkalainen ehdotti, että kunnanhallitus ottaa käsitel-
täväkseen asian tilapäisen valiokunnan asettamisesta, joka käsitellään pykälänä 168. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen Antti Perkkalaisen 
ehdottaman asian, asia käsitellään pykälänumerona 168. Esityslista hyväksyttiin yksi-
mielisesti. 
 

 
 

159 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 159 
31.10.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Aho ja Antti Perkkalainen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Aho ja Antti Perkkalainen. 
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160 § TULOVEROPROSENTIN JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN 
VUODELLE 2023 

Khall § 160 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

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

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

 
- Tavoitteena on pitää Evijärven kunnan talous tasapainoisena koko suunnittelu-

kauden ja saavuttaa ylijäämäinen tulos. 
- Talousarvio 2023 valmistellaan realistiseksi ja mahdollisimman tasapainoiseksi. 
- Toimintamenojen kasvu vuonna 2023 on pidettävä tarkalla talouden suunnittelulla 

mahdollisimman pienenä. Toimintamenoihin arvioidaan henkilöstömenojen kas-
vuksi 3,1 % sekä huomioidaan eläkemaksut. Lisäksi toimintamenoja arvioitaessa 
on huomioitava yleisestä hintojen noususta johtuvat menojen välttämätön kasvu, 
jotta talousarviosta saadaan realistinen. 

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

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

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

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

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

• Kunnallisveroprosentti    22,50 %. 

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

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

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

 
  

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


EVIJÄRVEN KUNTA 31.10.2022 260 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

161 § TALOUSARVION 2023 INVESTOINTIOSA 

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

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

 
 Investointiosaehdotus jaetaan esityslistan mukana. 
 

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

Khall § 161 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

  
Valmisteltu investointiosa on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä 24.10.2022 § 57.  

 Liitteenä on teknisen lautakunnan käsittelemä Investointiohjelma 2023–2025. 
  

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

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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162 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTASUUNNI-
TELMASTA SEKÄ TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2023 JA TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUKSESTA VUOSILLE 2024–2025 

Khall § 162 
31.10.2022  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 19.9.2022 käsitellyt 
alustavasti vuoden 2023 talousarvioehdotusta ja siihen sisältyvää toimintasuunnitel-
maa sekä talousarvioehdotusta vuosille 2024 - 2025. 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy-
väksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun-
takonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-
deksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja 
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja-suunni-
telmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman ta-
sapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kerty-
väksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lu-
kien. Tässä ajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen ker-
tynyt alijäämä. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio 
voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on 
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus osa. Kunnan toimin-
nassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  

Kaikkea edellä esitettyä sovelletaan myös kuntayhtymiin.  

Etelä-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan: Talousarviota ja taloussuunnitel-
maa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kun-
tayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan vuoden talousarvioehdotus on toimi-
tettava jäsenkunnille 15.10. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 
31.12. mennessä.  

Liiton toimintasuunnitelma on laadittu liiton strategisten tavoitteiden pohjalle. Tavoit-
teita toteutetaan hallintosäännössä määriteltyjen vastuualueiden toiminnan kautta, 
hyödyntäen teemakohtaista tiimityöskentelyä. Talousarvio laaditaan yhtenä kokonai-
suutena, ja valtuusto hyväksyy liiton tulot ja menot yhtenä kokonaisuutena.  

Budjettitalouden ulkopuolella liitto toimii välittävänä toimijana EU:n eri rahastojen ja 
useiden kansallisten rahoitusinstrumenttien osalta.  
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Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 3 283 486 € ja 
toimintatulot ovat 3 272 141 €. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikat-
teeltaan -76 345 € alijäämäinen.  

Jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 3 %, jolloin niiden yhteissum-
maksi muodostuu 2 884 139 €. Suunnitelmakauden osalta vuodelle 2025 on kirjattu 2 
% jäsenmaksukorotus. Talousarvio sisältää edellisten vuosien tapaan Etelä-Pohjan-
maan liiton tuen korkeakoulutoiminnalle (100 000 €). 

Jäsenkuntien maksuosuuksia on viimeksi korotettu vuoden 2013 talousarvion yhtey-
dessä. Maksuosuuksien korotuspaine tulee mm. yleisen kustannuskehityksen kautta 
sillä vuoden 2013 jälkeen pelkästään työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotuk-
set ovat nostaneet menoja yli 10 % ja vuodelle 2023 työehtosopimuksien mukainen 
korotusvaraus on 3 %. 

Maksuosuuksien korotuksilta on tähän saakka vältytty, koska vuosien 2016–2019 ai-
kana liitto oli osa Sipilän hallituksen aikaista sotemaku-uudistuksen valmistelua ja lii-
ton oli tarkoitus sulautua osaksi isoa maakunnallista organisaatiota. Osa liiton työnte-
kijöistä siirtyivät myös kokonaan tai osittain uuden organisaation valmisteluun.  

Uudistuksen kaaduttua liitossa asemoiduttiin uuteen alkuun ja organisaatiota viriteltiin 
sekä uudistettiin palkkausjärjestelmää. Sitten tuli korona, joka hyydytti kaiken matkus-
tamisen ja ohjasi toimintaa esim. korona-avustusten myöntämiseen.  

Jäsenmaksujen korotuksilta on vältytty myös tekemällä tietoisesti alijäämäisiä talous-
arvioita ja syömällä sitä kautta kertynyttä ylijäämää. Vaikutusta on myös ollut liiton 
sisäisen toiminnan kehittämisen kautta saaduilla säästöillä. 

Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa ylijäämiä ei enää voi merkittävästi syödä ja sa-
maan aikaan toiminnan intensiteetti on korkeammalla tasolla kuin vuosiin.  

- EU:n uusi ohjelmakausi on alkanut ja liitolla on jaettavaa rahaa moninkertaisesti 
aiempaan verrattuna. Mukana myös uusia rahoituselementtejä.  
- Samalla liitosta on tullut täysivaltainen välittävä toimielin EU-rahoituksen osalta, 
mikä tarkoittaa riittävän resursoinnin varmistamista tehtävään liittyvien toimenpiteiden 
ja vastuiden hoitamiseksi. 
- Vuosi 2023 on maakuntakaavoituksen tiivis valmisteluvuosi (aluerakenne, energia-
tuotanto, luonnonvarat, liikenne, teknisen huollon verkostot, viherrakenne, kulttuu-
riympäristöt). Myös ilmastotyö on tullut osaksi liiton tehtäväkenttää.  
- Koronavuosien jälkeen matkustaminen on palautumassa normaalille tasolle. 
- Hyvinvointialueiden käynnistyminen tullee tiivistämään liiton ja jäsenkuntien välistä 
yhteistyötä.  
-Vuosi 2023 on edunvalvonnan vaikuttamisen vuosi (eduskuntavaalit). 
 
Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten investointiosaa ei ole laadittu.  

Maakuntahallitus päätti 19.9.2022 hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi 
Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 
2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. Maakuntahallitus päätti toimittaa 
liiton talousarvioehdotuksen ja talousarviosuunnitelman vuodelle 2023 sekä talous-
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suunnitelman vuosille 2024–2025 perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille ja va-
rata niille tilaisuuden 11.11.2022 mennessä lausua talousarvioehdotuksesta ja tehdä 
esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi maakuntahallitus oikeutti 
liiton toimiston vielä tarvittaessa tekemään teknisiä täydennyksiä ja korjauksia em. 
asiakirjoihin. 

Talouteen liittyvien kannanottojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo jäsenkunnil-
taan näkemyksiä liiton strategisista painopisteistä talousarviovuonna. Liiton toi-
mialaan kuuluvien asioiden osalta toivotaan myös yleisempiä kannanottoja lähitule-
vaisuuden tärkeimmistä kehittämiskohteista ja -tehtävistä. 

Evijärven kunnan maksuosuus on 34 351,65 €, mikä on 2 094,28 € (6,49 %) kuluvan 
vuoden maksuosuutta suurempi. 
 
Oheismateriaalina on Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö ja talousarvio- ja toi-
mintasuunnitelma 2022 sekä taloussuunnitelma 2024–2025. 

 
Mahdolliset esitykset ja kannanotot on pyydetty toimittamaan Etelä-Pohjanmaan liit-
toon viimeistään pe 11.11.2022 osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallituksen lausunto: Evijärven kunnan-
hallitus haluaa muistuttaa sen tärkeydestä, että liiton strategisia tavoitteita edistettä-
essä huomioidaan läpileikkaavasti koko maakunta, myös sen reuna-alueet. Erityisen 
tärkeää tämä on liikennejärjestelmätyössä riittävän laadukkaan tieverkon saavutta-
miseksi koko maakunnan alueella koko maakunnan saavutettavuuden turvaamiseksi.  
 
Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Pohjanmaan liiton talous-
arvioehdotuksesta vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2024–2025. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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163 § SEINÄJOEN KAUPUNGIN JA NAAPURIKUNTIEN (11 KUNTAA) SOPIMUS YM-
PÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ 

Khall § 163 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

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

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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164 § OSALLISTUMINEN ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUOMEN 
KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA -HANKKEESEEN 

Khall § 164 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hanke tarvitsee osatoteuttajilta uuden päätöksen, 
koska hanke siirtyy hyvinvointialueen hallinnoimaksi. Evijärven kunnanhallitus on ko-
kouksessaan 14.3.2022 § 35 päättänyt, että Evijärven kunta lähtee mukaan Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen osa-
toteuttajana. Tuolloin hankehallinnoijana on ollut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. 
 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on tehnyt 12.9.2022 päätöksen (§ 253) 
toimia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman han-
kehallinnoijana ja pyytää alueen kunnilta aiesitoumuspäätökset hankkeeseen osallis-
tumisesta 8.11.2022 mennessä. Kyseessä on jatkorahoitushakemus 1.8.2022 alka-
neeseen Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeeseen, joka kuuluu Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaan.  
 
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee 
EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen elpymis- ja 
palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoit-
teena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työlli-
syysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, purkaa Covid-19-pandemian aiheuttamaa so-
siaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä edistää alueellista, 
sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, 
joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja 
kustannusvaikuttavuuden lisäämistä, ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen 
ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueella on ollut mahdollisuus hakea valtionavustusta pilariin 4. 
 
Suomen kestävän kasvun ohjelman valtionavustusten myöntäminen jaksotetaan kah-
teen hakuvaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman 
kokonaisuuden. Ensimmäinen haku on ollut helmikuussa 2022 ja on koskenut vuotta 
2022. Toinen haku on päättynyt 6.10.2022 ja se koskee vuosia 2023–2025. Toisessa 
valtionhaussa rahoitusta myönnetään koronapandemian aiheuttamaan hoito-, pal-
velu- ja kuntoutusvelan purkuun. Hankkeessa tavoitteena on: 

• Edistää hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä pur-
kaa koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- 
ja palveluvelka 

• Edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien var-
haista tunnistamista 

• Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopoh-
jaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta 

• Ottaa käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot 
 
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella. 
STM myöntää valtionavustuksia vain yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. 
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Toisessa haussa valtionavustus myönnetään hyvinvointialueelle, joka on hakemuk-
sessa merkitty hankkeen hallinnoinnista vastaavaksi tahoksi. Osatoteuttajina voivat 
olla kunnat ja yleishyödylliset yhteisöt. 
 
Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan tarkemmin Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaan: 
 
Toinen valtionavustushaku - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) 
 
Etelä-Pohjanmaalla hankkeen keskeisiksi kohderyhmiksi on valittu haavoittuvassa 
asemassa olevat eteläpohjalaiset, joiden palveluun ja hoitoon pääsy on vaikeutunut 
koronapandemian takia. Kohderyhmiä ovat lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret 
aikuiset (koulutus- ja työllisyyspalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
käyttäjät), pitkäaikaissairaat, ikäihmiset, ja sekä vammaiset henkilöt. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu 
osatoteuttajana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun oh-
jelma -hankkeeseen (VN/21749/2022). Hanke ei edellytä kuntarahoitusta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

  

https://stm.fi/toinen-valtionavustushaku
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165 § MAATILOJEN RAHAVIRRAT EVIJÄRVELLÄ 2021 

Khall § 165 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Maatalous on merkittävä toimiala Evijärvellä ja tuo toimeentuloa monelle kuntalai-
selle. Evijärven maatilojen tulot olivat vuonna 2021 yhteensä 16,15 (15,54 vuonna 
2020) miljoonaa euroa (brutto, ei sis. alv). Maatalouden myyntitulojen osuus tästä on 
5,79 (5,67) miljoonaa euroa, maatalouden tulotuet (maaseutuhallinnon ohjaamat tuet) 
4,66 (4,52) miljoonaa euroa, metsätulot (maanviljelijöiden osalta) 1,39 (0,80) miljoo-
naa euroa ja sivuansiot / liitännäiselinkeinot 4,31 (4,55) miljoonaa euroa.  
 
Tilojen lukumäärä Evijärvellä on 117 kpl (vuonna 2020 118 kpl), joista maitotiloja on 
30. Evijärvi on maatalouden kokonaistuloilla mitattuna Suomen 141. suurin kunta 
(146. v. 2020) ja maatalouden myyntituloilla mitattuna 126 suurin. (129. v. 2020). 

 
Maatilojen kokonaistulojen osalta kasvua on vuonna 2021 ollut edellisvuoteen verrat-
tuna 2 %. Myyntitulojen kasvu oli myös 2 %. Evijärven osuus maatilojen kokonaistu-
loista Etelä-Pohjanmaalla on 2 %. Etelä-Pohjanmaan osuus koko maan maatilojen 
kokonaistuloista on 13 %.  

 
Oheismateriaalina maatilojen rahavirrat 2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 maatilojen koko-
naiskehityksen tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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166 § ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2023 

Khall § 166 
31.10.2022  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2023 äitienpäivä-
kunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Poh-
janmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella. Vuoden 2023 enimmäiskiintiö 
Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kahdeksan äitienpäiväkunniamerkin saajaa. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vii-
meistään 4.11.2022. 
 
Kunnan verkkosivulla on julkaistu kuulutus äitienpäivän kunniamerkkien hakemisesta 
4.10.2022 ja kunnanhallitus on keskustellut asiasta kokouksessaan 3.10.2022. 
 
Hallitukselle toimitetaan oheismateriaalina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
kirje asiasta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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167 § KRAATTERIJÄRVEN GEOPARK-YHDISTYKSEN TOIMINTAMALLIN PERIAAT-
TEET 

Khall § 167 
31.10.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

UNESCO:n geopark-hakemus on edennyt siten, että lokakuun loppuun mennessä 
tulee esittää kansalliselle geopark-toimikunnalle toiminta- ja rahoitusmalli. Hakemus 
UNESCO:lle tulee jättää marraskuun loppuun mennessä. Suhtautuminen Kraatterijär-
ven Geoparkiin on ollut myönteistä, mutta toiminta- ja rahoitusmalli tulee vielä tarken-
taa. Toimintamalliksi esitetään, että kunnat tekevät sopimuksen Kraatterijärven 
Geopark yhdistyksen kanssa. 
 
Evijärven kunnan osalta sopimus tulisi olemaan seuraavanlainen: 
Evijärven kunta ja Kraatterijärven Geopark yhdistys tekevät sopimuksen, jossa Evijär-
ven kunta sitoutuu Kraatterijärven geoparkin ylläpitämisen ja kehittämiseen seuraa-
vasti: 
1. Evijärven kunta ylläpitää, huoltaa ja kehittää niitä geokohteita, liikunta- ja virkistys-
paikkoja, joista on yhdessä sovittu valtuuston tähän tarkoitukseen myöntämien mää-
rärahojen puitteissa. 
2. Evijärven kunta osallistuu tulevien hankkeiden omarahoitusosuuteen niissä hank-
keissa, jotka on yhdessä erikseen sovittu tukemaan Kraatterijärven Geoparkin toimin-
taa. Osallistuminen tapahtuu valtuuston tähän tarkoitukseen myöntämien määräraho-
jen puitteissa. 
3. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja molemmilla osapuolilla on mahdollisuus irtisa-
noa sopimus kerran vuodessa tapahtuvan evaluoinnin yhteydessä. Ensimmäinen 
evaluointi pidetään marraskuussa 2023. 
 
Evijärven kunnassa kohteet ovat seuraavat: geokohteina lintutorni sekä luontopolku 
ja sen taukopaikka ja museokohteina Väinöntalo, Limutippu sekä Taidetila Tiira. 
Sopimusten tarkoituksena on, että kunnat ylläpitävät erilaisia tutustumiskohteita, ur-
heilu- ja kulttuurikohteita, virkistysalueita, retkeilyreittejä jne, jotka kaikki palvelevat 
Geoparkin tavoitteita. Kaikissa kunnissa näiden kunnossapidosta, huollosta ja kehit-
tämisestä vastaavat kuntien tekniset tai vapaa-aikatoimet. Sopimuksessa kunta sitou-
tuu jatkamaan tätä kunnan perustehtäväksi miellettyä toimintaa. 
 
Geokohteet pidetään pääsääntöisesti kunnossa erilaisten yhdistysten tai järjestöjen 
toimesta. Kunnat myöntävät jossain määrin rahoitusta em. yhteisöille vuosittaisten 
avustusten muodossa. Myös kunnat itse osallistuvat tai ovat myötävaikuttamassa 
geokohteiden kehittämisessä. 
 
Kuntien budjetissa olevat eri hankkeiden toteuttamiseen tarvittavat omarahoitusosuu-
det ovat Kraatterijärven geoparkin käytössä siltä osin kuin yhteisesti erikseen sovi-
taan. Kaikkiin hankkeisiin ei tarvitse kaikkien osallistua, vaan kukin osallistuu omien 
tarpeiden tai toiveiden mukaisesti. Mitään korvamerkittyä kuntien omarahoitusosuuk-
sia ei tehdä. 
 
Geopark toiminnan eteenpäin viemiseksi on perustettu yhdistys, johon voi vapaasti 
liittyä yritykset, yhdistykset, kunnat ja kaupungit sekä yksityiset henkilöt. 
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Yhdistyksen budjetti muodostuu Lappajärven ja Vimpelin kuntien sekä Ähtärin eläin-
puisto Oy:n maksamasta toimintaa tukevasta määrärahasta. 
 
Esimerkkinä voisi olla seuraava rahoitusjakauma: 
Lappajärven kunta 45 000 euroa 
Vimpelin kunta 20 000 euroa 
Ähtärin eläinpuisto 30 000 euroa. 
 
Näillä määrärahoilla yhdistys ostaa vastaavan määrän Lappajärven kunnalta geopar-
kin tiedotus-, markkinointi- ja hankekoordinointipalveluita, Vimpelin kunnalta tiedotus- 
ja markkinointipalveluita ja Ähtärin eläinpuisto Oy:ltä koulujen oppilaiden ympäristö-
kasvatus- ja tiedotuspalveluita. Ostopalveluista tehdään erilliset sopimukset kuntien 
ja Kraatterijärven Geopark yhdistyksen kanssa. 
 
Oheismateriaalina on Evijärven kunnan ja Kraatterijärven Geopark ry:n välinen peri-
aatesopimusluonnos. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Evijärven kunnan olevan sitoutunut 
Kraatterijärven geoparkin toteuttamiseen ja kehittämiseen ja päättää 
1. hyväksyä periaatesopimuksen Kraatterijärven Geopark ry:n kanssa yhdistyksen 
toiminta- ja rahoitusmalliksi ja 
2. päätös yhdistykseen liittymisestä tehdään erikseen kunnan hallintosäännön mu-
kaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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168 § ESITYS TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMISESTA 

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

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

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

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

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

3. valtuusto valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, 

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

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

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

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

Khall § 169 
31.10.2022 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 Tekninen lautakunta 4.10.2022 
 Tekninen lautakunta 24.10.2022 
 Sivistyslautakunta 25.10.2022 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

13 Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittäminen (PLINK) 1.1.2023 – 
31.12.2027, kuntarahaosuus Evijärvi  
14 Irrallaan tavattujen eläinten tilapäisen hoidon järjestäminen Evijärven kunnan alu-
eella 

   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 66 Vuokravakuuden osittainen pidättäminen 
 67 30.9.2022 tehdyn viranhaltijapäätöksen § 66 kumoaminen 
 68–71 Asuntohakemus 
   

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
441 Nuorisovaltuuston ja nuorisotoimen järjestämien syksyn retkien kuljetustarjous-
ten hyväksyminen 
448 Lieden hankinta kotitalousluokkaan 
459 Uuden liikuntasalin välineiden hankinta 
460 Työtuolien hankinta yläkouluun ja lukioon 
467 Karmiva karnevaali – retken kuljetustarjouksen hyväksyminen 

  
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

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

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

Khall § 170 
31.10.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1664527418454 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1665143152831 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1665746657867 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1665746994079 
5. Kiinteistönluovutusilmoitus 1665838168523 
6. Kiinteistönluovutusilmoitus 1666350994270 
7. Kiinteistönluovutusilmoitus 1666635234030 
8. Kiinteistönluovutusilmoitus 1666635667249 
9. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000152944 
10. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000153545 
11. E-P:n hyvinvointialue Ote Aluehallitus 10.10.2022 §302 Hyvinvointialueen esi-

tys kunnille kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä 
12. E-P:n hyvinvointialue Ote Aluevaltuusto 26.9.2022 §109 Evijärven kunnan sel-

vitys ja esitys hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopi-
muksista, vastuista ja toim. 

13. EPSHP Jäsenkunnille tammi-syyskuu 2022 
14. EPSHP Tiedote Nyrkki 03102022 
15. JAMI Yhtymähallitus PK 29.9.2022 nro 11 
16. Kela 20.10.2022 Hallitus esittää väliaikaista sähkötukea Kela valmistautuu toi-

meenpanoon 
17. KT Yleiskirje 18 2022 Kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen 

(KVTES) 2022-2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen 
18. KT Yleiskirje 19 2022 Kunta-alan teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopi-

muksen (TS-22) 2022-2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn järjestelyerän 
jakaminen 

19. KT Yleiskirje 20 2022 Lääkärisopimuksen (LS) 2022-2025 keskitetyn erän ja-
kaminen yleiskorotuksena sekä osapuolten kannanotto palkkausjärjestelmä-
uudistuksesta hyvinvointialueille 

20. KT Yleiskirje 21 2022 Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuk-
sen (OVTES) 2022-2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen 

21. KT Yleiskirje 22 2022 Kunta-alan muusikkojen ja näyttelijöiden palkat ja palk-
kiot 1.10.2022 

22. Lappajärven kunta KH 3.10.1022 §151 Sopimus maahanmuuttoa ja kotoutta-
mista tukevan henkilön tehtävistä 

23. Metsäkeskus Metsänkäyttöilmoitus asemakaava Kunta 10 10 2022 
24. Metsäkeskus Metsänkäyttöilmoitus yleiskaava Kunta 2022-10-10 03-55-46 
25. Metsäkeskus Metsänkäyttöilmoitus yleiskaava Kunta 2022-10-24 10-44-52 
26. Pohjanmaan jätelautakunta Pöytäkirja 29.9.2022 
27. Soinin kunta KH 26.9.2022 §102 Järvinet Oyn osakassopimuksen hyväksymi-

nen 
28. TE24 toimeenpanon valmistelu TEM kirje ELY:t 14.10.2022 
29. Tukes 12.10.2022 VA2022+0062+varauspäätös+nettiversio 
30. VaHaO päätös 27.10.2022 nro 1161 2022, dnro 20708 2021 
31. VN 27130 2022 STM Ohjauskirje Palvelujärjestelmän varautuminen sähkökat-

koihin talvikaudella 2022-2023 
 

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

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

Khall § 171 
31.10.2022 

1. Valtuuston seuraava kokous on keskiviikkona 9.11. ja kunnanhallituksen kokous   
    21.11. 

 2. Valtuustoseminaari siirtyy pidettäväksi kevätkaudella. 
 3.  Sillankorvan leirintäalue. 
 4. Hallintosihteerin rekrytointi. 
 4. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsenkuntaneuvottelu 8.11. 
 5. Syyskuun lopun taloustilanne. 
 6. Lahdenkylän koulun piha-alueen käyttö. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 157 - 163, 165 – 166, 168 – 171  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 164 ja 167 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 164 ja 167 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

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

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

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

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

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

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


