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186 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 186  
12.12.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
187 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 187 
12.12.2022 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. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

188 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 188 
12.12.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Antti Aho ja Marita Huhmarsalo. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Aho ja Marita Huhmarsalo. 
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189 § TALOUSARVION 2023 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2023–2025 HYVÄKSYMI-
NEN 

Khall § 189  
12.12.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on 
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mit-
taiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousar-
vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa 
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pak-
koliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloar-
viot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttö-
talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-
tää valtuusto. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on 
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia 
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät. 
 
Kuntataloudessa koettiin vuonna 2021 toinen peräkkäinen vahva vuosi. Sekä kuntien 
että kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat nopeasti vuoden 2020 hitaan kasvun jäl-
keen, mutta toimintatuottojen kasvu oli suhteellisesti vieläkin voimakkaampaa. Vero-
tulot kasvoivat ennakoituakin paremmin. Etenkin yhteisöverotulot ja kiinteistöverotulot 
kasvoivat huomattavasti, mutta sen sijaan kunnallisveron kasvu jäi noin 2 prosenttiin. 

 
Vuonna 2023 kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan noin 2,7 mrd. eu-
roa, ja se laskee vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 5,2 mrd. 
eurolla. Peruspalvelujen valtionosuutta pienentävät sote-uudistuksen lisäksi hallituk-
sen päättämät uudelleenkohdennukset, jotka alentavat kuntien peruspalvelujen valti-
onosuuksien tasoa 43 milj. euroa vuonna 2023. 
 
Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 
2022 varsinaiseen talousarvioon on lähellä neutraalia. Hallitusohjelman mukaiset teh-
tävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina, ja osa 
määräaikaisista lisäyksistä valtionavustuksiin päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuntien 
uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi valtionosuus, ja valtion päättämät vero-
perustemuutokset kompensoidaan kunnille. Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuo-
desta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialuille ja siirtyviä 
kustannuksia vastaava määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toi-
minnan rahoittamiseksi. 
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Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 12.9.2022 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa loka-marraskuun vaih-
teessa. Tulevan vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 
9.11.2022. Aiheeseen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 6.10.2022 ja talousarvio-
johtoryhmä kokoontui kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
12.12.2022 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
19.12.2022. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2023 ja taloussuunnitel-
man 2023–2025. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
- 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. 

 
Syksyn aikana talousarvion valmistelutilanne on tarkentunut edelleen. Talousarviosta 
2023 on pystytty valmistelemaan realistisesti ylijäämäinen ja koko suunnitteluvuosien 
kokonaisuus on haastavasta ennustettavuudesta huolimatta tasapainoinen. 
 
Vuosi 2023 on ylijäämäinen. Tulot ovat menoja suuremmat. Valmistellussa vuoden 
2023 talousarviossa vuosikate on 1 825 850 €. Poistojen (832 000 €) jälkeen tilikau-
den tulos on 993 850 €. Suuri investointipanostus on kasvattanut ja kasvattaa edel-
leen poistoja ja vaikuttaa myös lainamäärään. Poistot kasvavat noin 10 t€ ja huonon-
tavat osaltaan tilikauden tulosta. Pitkäaikaista talousarviolainaa kunnalla on 4,750 
M€, lyhytaikaista kassalainaa on kunnalla noin 5,2 M€. Lainaa yhteensä on 9,950 M€. 
Korkojen noustessa on lainamäärään ja poistojen kehitykseen syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota tuleva vuosina. 
 
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tu-
loja kertyy yhteensä 10 991 M€. Taloussuunnitelmaan tuloja vuodelle 2023 oli arvioitu 
10,405 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2023 noin 9,757 M€ kuluvaa 
vuotta vähemmän ja noin 587 t€ taloussuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet las-
kevat 6,210 M€ (-61 %) vuoden 2022 talousarviosta. Verotulojen lasku on kokonai-
suutena 3,406 M€ (-38,8 %). 
 
Myös menot laskevat kuluvasta vuodesta. Toimintamenot ovat yhteensä 9,165 M€, 
jossa on laskua vuoden 2022 talousarviosta noin 10,324 M€ (-52,1 %). Ostopalvelui-
den osuus kokonaismenoista on noin 14,9 % (TA 2022 61 %) ja kunnan oman toimin-
nan osuus kokonaismenoista on noin 85,1 % (TA 2022 39 %). Menoista henkilöstö-
kuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joista seuraa arviolta 3,1 % 
nousu henkilöstökuluihin. 
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Taloussuunnitelmaan 2023 kirjatut tulot ylittyvät noin 587 t€ ja menot laskevat noin 
6 600 €. Evijärven kunnan talousarvio 2023 on noin 994 t€ ylijäämäinen, mikä on 
hyvä perusta tasapainoiselle kuntataloudelle myös jatkoa ajatellen erityisesti kun huo-
mioidaan suunnitelmavuosien haastava ennakoitavuus. Vuoden 2023 ylijäämää kas-
vattaa osaltaan aiemmin korkeammalla kunnallisveroprosentilla maksuunpantujen 
verojen takautuvat tilitykset. Tämä tasoittuu tulevina vuosina. 

 
Kertyneet ylijäämät ovat kunnan talouden perusta. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä 
kunnan taseessa on ylijäämää noin 3,428 M€. Vuoden 2022 tilinpäätöksestä on tu-
lossa ylijäämäinen toista vuotta peräkkäin aiempien kolmen peräkkäisen alijäämäisen 
vuoden jälkeen. Alijäämäiset vuodet söivät kunnan kertynyttä ylijäämää, joten kunnan 
talouden tasapainon kannalta on hyvä, että tulevan vuoden realistinen talousarvio on 
saatu ylijäämäiseksi. Myös suunnitelmavuodet näyttävät tämän hetken tietoon perus-
tuen tasapainoisilta. 

 
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5 923 950 € (+7,6 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolai-
toksen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1 375 500 € (-16,7 %). Vesihuol-
tolaitoksen toimintamenot ovat 454 t€ (- 4,5 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yh-
teensä 972 t€ (+4,8 %). Toimialojen nousua ja laskua selittää muun muassa kustan-
nuspaikkajakojen uudelleen tarkastelu (esim. päiväkoti) ja entisten eläkemenoperus-
teisten Kuel -maksujen – nykyisten tasausmaksujen jakautuminen uudella tavalla toi-
mialoille. 

 
Vuoden 2023 talousarviolla jatketaan viime vuosien tapaan kuntastrategian mukai-
sella aktiivisen toiminnan ja kehittämisen polulla. Kunnassa on saatu aikaan paljon 
positiivista. Evijärvellä jatketaan strategian mukaisesti aktiivista työtä asukasluvun po-
sitiivisen kehityksen, elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Strategian painotukset, tavoit-
teet ja toimenpiteet antavat hyvän pohjan tälle työlle sekä tulevaisuuden rakentami-
selle. 
 
Talousarviolla luodaan edellytyksiä hyvälle toiminnalle ja kehittämiselle sekä kuntata-
louden tasapainolle. Evijärven taloustilanne verrattuna moniin muihin pieniin kuntiin 
on kohtuullisen hyvä. Taloustilanne on mahdollistanut toiminnan ja palveluiden kehit-
tämisen. Kunnan yleisen kehittämisen ohella talousarvioon on varattu rahaa kunta-
strategian toteutukseen. Tällä rahalla toteutetaan mm. toimenpideohjelman toimenpi-
teitä. Yhtenä toimenpiteenä on kylien kehittämisraha, jolla kehitetään koko kuntaa ja 
kaikkia kyliä.  

Pitämällä kunnan talous tasapainossa ja saavuttamalla ylijäämäinen tilikauden tulos 
pystytään tulevina vuosina jatkamaan omaehtoista suunnitelmallista kunnan strate-
gian mukaista kehittämistä.   
 
Investoinneilla Evijärvi rakentaa vahvasti tulevaisuutta. Evijärvi investoi edelleen 
merkittävästi tulevina vuosina keskeisiin kohteisiin. Suunnittelukauden investoinnit 
ovat yhteensä noin 3,3 M€. Vuoden 2023 investointimenot ovat yhteensä 1,380 M€. 
Vuoden 2023 suurin investointi on varhaiskasvatuksen lisärakentaminen (780 t€). 
Muista määrärahavarauksista voi nostaa koulukeskuksen piha-alueiden pohjaraken-
teiden teon (50 t€) ja asfaltoinnin (80 t€), viemärilinjaston uusiminen (80 t€) sekä Evi-
järven kunnostushankkeen (50 t€), jolla parannetaan pitkäjänteisesti järven kuntoa, 
lisätään hyödynnettävyyttä ja viihtyisyyttä. Investoinneilla luodaan kuntaan elinvoimaa 
ja hyvinvointia sekä vähennetään kertynyttä korjausvelkaa. 
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Kunnan veroprosentit sekä investointiosa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
9.11.2022. 
 
Kunnan investoinnit (1,380 M€) katetaan tarvittaessa lainarahalla. Pitkäaikaista lainaa 
nostetaan tarvittaessa, mikäli pitkäaikaisen lainan ottaminen on kuntatodistusvelkaa 
kannattavampaa. Maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytetään lyhytaikaista kuntatodis-
tusvelkaa. 
 
Pykälän liite talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025 toimitetaan erikseen 
sen valmistuttua.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 
2023–2025. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään talousarvioon tekstitarkis-
tuksia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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190 § VUONNA 2023 TOIMITETTAVIEN EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPÄIVÄN ÄÄ-
NESTYSPAIKAN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA -AIKOJEN VAHVISTAMI-
NEN 

Khall § 190 
12.12.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys 

toimitetaan kotimaassa 22. – 28.3.2023. 
 

Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennak-
koäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kun-
nassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympä-
rivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangais-
tuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Edelleen kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän äänestys-
paikka. Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole 
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. 
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, 
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  
 
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoää-
nestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kun-
nanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. 
 
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Koti-
äänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla 
tavalla. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivit-
täiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arki-
päivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen 
kello 9 eikä kello 18 jälkeen. 
 
Perustuslain 14 §:n 3 momentin nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ää-
nioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänes-
tyksessä että vaalipäivänä. Vähintään yhden ennakkoäänestyspaikan on oltava 
avoinna kaikkina ennakkoäänestyspäivinä. Lisäksi voidaan perustaa lyhyen aukiolo-
ajan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. 

 
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on ilmoitettava 
Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkareksiteriin viimeistään 
13.1.2023. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaa-
leissa:   

1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuo-
neessa, osoite Viskarinaukio 3, 
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2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokous-
huoneessa, osoite Viskarinaukio 3: 

keskiviikko 22.3. klo 9.00–17.00, 
torstai – perjantai 23.–24.3. klo 10.00–15.00,  
lauantai - sunnuntai 25.–26.3. klo 12.00–15.00 ja  
maanantai – tiistai 27.–28.3. klo 9.00–17.00. 

3. laitosäänestyspaikkana on Antinrinteen palvelukeskus vaalitoimikunnan erik-
seen ilmoittamana ajankohtana. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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191 § KASVUYRITTÄJYYDEN VAHVISTAMINEN JÄRVI-POHJANMAALLA -HANKE, 
KUNTARAHOITUSOSUUS 

Khall § 191 
12.12.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Etelä-Pohjanmaan ja Järviseudun sekä Kuusiokuntien seutukuntien kasvuyritysten 
määrä on melko vähäinen. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on elintärkeää, että alueelle 
syntyy uusia kasvavia, kehittyviä ja kansainvälistyviä yrityksiä, jotka luovat alueelle 
taloudellista arvonlisää ja työllistävät alueen väestöä. Alueen kilpailukyvyn kannalta 
yritysten on oltava myös osaajia houkuttelevia työnantajia ja tehokkaita toimintatavoil-
taan ja innovatiivisia ansaintalogiikoiltaan. 
  
Hankkeen tavoitteena on toteutuskuntien alueen yritysten 1) kasvuyrittäjyyden tuke-
minen, 2) kasvumyönteisen toimintaympäristön edistäminen ja 3) yritysten osaamisen 
kehittäminen kasvun hakemiseen ja hallintaan. 
  
Digitalisaationäkökulmaa tuodaan esille ja yritysten digitalisaatiotaitojen kehittymistä 
tuetaan hankkeen toimenpiteissä. Erityistä painoa asetetaan hankkeen toimenpitei-
siin osallistuvien yritysten kansainvälistymisvalmiuksien, -osaamisen ja -verkostojen 
lisäämiseen. Hankkeessa tuetaan ja kannustetaan yrityksiä uusien kansainvälisille 
markkinoille soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä hyödyntämään 
Business Finland:n tai ELY:n kehittämisavustusta yritysten liiketoiminnan kasvuun. 
Hankkeessa rakennetaan uusi innovatiivinen kasvuhalukkaille yrityksille suunnattu 
palvelukonsepti Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n palveluvalikoimaan. 
  
Hanke tukee pk- ja mikroyritysten valmiuksia liiketoiminnan kasvun hakemiseen, lisää 
myönteistä ajattelumallia kasvuyrittäjyydestä, kansainvälistymisestä sekä oman liike-
toiminnan kehittämisestä. Digitalisaatiotaitojen kehitystä tuetaan hankkeen toimenpi-
teissä. Tuloksena osallistuneilla yrityksillä on käsitys omasta kasvustrategiasta ja ky-
vykkyydet toimeenpanna sen mukaisia toimenpiteitä. Hanke jakaantuu neljään eri 
työpakettiin. 
  
TP1 Toimintamallin rakentaminen, TP2 Alkavien yritysten kasvuvalmennus, TP3 Toi-
mivien yritysten kasvuvalmennus ja TP4 Viestintä ja hallinto. 
  
Hankkeen toteutusaika on 31.8.2021-31.8.2023 
Hankkeen kustannusarvio on 150 260 €, josta kuntarahoituksen osuus on 30 060 €. 
JPYP:n osuus kuntarahoitusosuudesta on 50 %. Kunnille jäävä rahoitusosuus 
(15 030 €) jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaan. Kaikkien kuntien (Alajärvi, 
Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli) lähtiessä mukaan, Evijärven kunnan osuus on 
12,4 %, 1 864 €. 
 
Kuntarahoitushakemus ja ELY:n rahoituspäätös oheismateriaalina.   
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu kasvuyrittäjyyden vahvistami-

nen Järvi-Pohjanmaalla-hankkeeseen hakemuksessa esitetyllä rahoitusosuudella 

(1 864 €). 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merkittiin: Jani Takamaa poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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192 § UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET -HANKE, KUNTARAHOITUS 

Khall § 192 
12.12.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Alavuden Kehitys Oy:ssä on valmisteltu hanketta, jolla alueen yritykset voivat pereh-
tyä matalalla kynnyksellä uuden teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hankkeessa 
selvitetään PK-yrityksille soveltuvia sovelluksia, rakennetaan oppimisympäristöjä ja 
yleiskäyttöisiä esimerkkitoteutuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankealueella 
toimivien PK-yritysten menestymistä ja kilpailukykyä teknologiamurroksessa. Hank-
keen aikana yritysten tietoisuus ja osaaminen uuden teknologian tarjoamista mahdol-
lisuuksista kasvaa, niin että yritys osaa tehdä tosiasioihin perustuvan valinnan ot-
taako uutta teknologiaa käyttöön vai ei. Tavoitteena on, että yritykset ottavat käyttöön 
heille sopivia hankkeessa esiteltyjä tai uusien innovaatioiden perusteella kehitettyjä 
sovelluksia tai järjestelmiä, minkä seurauksena yritysten profiloituminen uuden tekno-
logian edelläkävijänä lisää nykyisten ja uusien työntekijöiden kiinnostusta yrityksiin. 
Hankkeessa luodaan yrityksille matala kynnys tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ja op-
pilaitosten kanssa. Samalla yrityksen kehittäminen ja profiilin nosto parantaa yrityk-
sen kiinnostavuutta myös omistajavaihdoksia ajatellen tehden niistä halutumpia osto-
kohteita. 
 
Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023-28.2.2025 ja toteutusalueena on Kuusiokunnat 
(pl. Ähtäri) sekä Järviseutu. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus on kuvattu alla.  

 
Kustannukset € 

Palkkakustannukset 153 245,28 

Flatrate 40% 61 298,11 

Yhteensä 214 543,39 

  

Rahoitus € 

Tuki 80% 171 634,71 

Alavuden Kehitys Oy:n ja alueen 
kuntien rahoitus 

42 908,68 

Yhteensä 214 543,39 

 
 

Kuntien ja Alavuden 
Kehitys Oy:n rahoi-
tusosuudet 

Osuus % 2023 (10 
kk) € 

2024 (12 
kk) € 

2025 (2 kk) 
€ 

Osuus yhteensä € 

Alajärvi 22,01 3 935,25 4 722,30 787,05 9 444,61 

Evijärvi 7,69 1 374,40 1 649,28 274,88 3 298,56 

Lappajärvi 7,19 1 286,30 1 543,56 257,26 3 087,12 

Soini 7,23 1 292,17 1 550,61 258,43 3 101,21 

Vimpeli 6,64 1 186,45 1 423,74 237,29 2 847,48 

Alavus 23,92 4 275,92 5 131,10 855,18 10 262,20 

Kuortane 8,71 1 556,48 1 867,78 311,30 3 735,55 

Alavuden Kehitys 
Oy:n omarahoitus 

16,62 2 674,48 3 565,98 594,33 7 131,95 

Yhteensä 100    42 908,68 

 
Oheismateriaalina hankehakemus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta osallistuu Uuden teknologian mahdolli-
suudet -EAKR-hankkeen rahoitukseen 1.3.2023-28.02.2025 kokonaisrahoituksen to-
teutuessa. 
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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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193 § KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA -HANKE, KUNTARAHA 

Khall § 193 
12.12.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Järvi-Pohjanmaan alueelle on suunniteltu hankkeistetusti laatia yhteinen kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisohjelma. Hankkeessa laaditaan Alajärven, Evijärven, Lappajärven 
ja Soinin kuntiin yhteinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Hankkeelle muodos-
tetaan kävelyn ja pyöräilyn pitkän aikavälin visio ja sitä tarkentavat tavoitteet. Kävelyn 
ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteistä tunnistetaan sekä seudun että kuntien kan-
nalta merkityksellisimmät toimenpiteet ja ne priorisoidaan toimenpideluetteloa varten. 
Lopulta työssä laaditaan mittaristo, jolla voidaan seurata, miten hyvin työ tulevina 
vuosina toteuttaa laadittuja tavoitteita. Työtä ohjataan kuntien yhteisessä ohjausryh-
mässä, johon kutsutaan edustus myös ELY-keskuksesta, maakuntaliitosta ja mahdol-
lisista yhdistyksistä sekä Traficomista. Hankkeen työvaiheina ovat: 

1. Käynnistys ja nykytila 
2. Vuorovaikutus 
3. Tavoitteet ja visio 
4. Pyöräliikenne 
5. Kävely 
6. Priorisoitu toimenpideluettelo  
7. Seuranta, organisointi ja raportointi  

 
Esitetyillä toimenpiteillä tähdätään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. 
Infraan kytkeytymättömiä kehitystoimenpiteitä esitetään mm. viestintään, brändäyk-
seen, markkinointiin, liikkumisen ohjaukseen, yhteistyöhön ja koordinointiin, liikenne-
kasvatukseen tai pyörämatkailuun liittyen. 
 
Hanketta varten nimetään poikkihallinnollinen ohjausryhmä ja tarvittaessa tiiviimpi 
työn viestintään erikoistunut tiimi. Ohjelman omistajana toimii Lappajärven kunta tii-
viissä yhteistyössä Alajärven, Evijärven ja Soinin kuntien kanssa. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 35 000 €. Hankkeelle haetaan valtionavustusta 
75 % (26 250 €). Traficomin myöntäessä täyden avustuksen, kunkin mukana olevan 
kunnan osuus on 2 187,50 €. Avustusosuuden jäädessä pienemmäksi, kuntien mak-
suosuudet nousevat samassa suhteessa. 
 
Oheismateriaalina hankehakemus sekä työohjelma. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta sitoutuu Alajärven, Evijärven, Lappajär-
ven ja Soinin yhteiseen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan 2/2023–12/2023 
2187,50 € kuntarahaosuudella tai avustusosuuden jäädessä pienemmäksi korotetulla 
osuudella muiden kuntien lähtiessä mukaan vastaavasti korotetuilla osuuksilla.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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194 § ESI-, PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YHTEISTYÖSSÄ JÄR- 
VISEUDUN KUNTIEN KANSSA, AIESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 102 
13.6.2022 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Kuntaliitto toteutti vuosina 2020–2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena oli kun-
tien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löy-
tää toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun var-
mistamiseen eri puolilla maata. 

Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun 
ammatti-instituutti tekivät sopimuksen ja sitoutuivat yhdessä toteuttamaan ja 
maksamaan Sueviitti - Järviseudun koulutuspalvelut –hankkeen projektisuunni-
telman mukaisesti. Syntyneet kustannukset sovittiin jaettavaksi kuntien asukas-
luvun suhteessa. 

 
Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin 
 

Ensisijaisena tavoitteena oli toisen asteen koulutuspalveluiden saavutettavuuden 
turvaaminen Järviseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä 
haasteena on pienenevät ikäryhmät sekä esi- ja perusopetuksessa että toisen 
asteen koulutuksessa; kuinka taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella 
kotoa käsin, koska perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole 
enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään turvaamaan laadukkaan perusopetuksen 
jatkuminen kaikissa kunnissa. 

 

Väestönkehitys Järviseudulla (5-19 vuotiaat) https://epliitto.fi/ti-
lastot/tilannekuva-ja-tilastot/vaesto/vaestoennusteet/ 
 2021 2030 2040 % 

Järviseutu 3056 2262 1800 -41% 

Alajärvi 1739 1327 1075 -38% 

Evijärvi 411 327 272 -34% 

Lappajärvi 440 333 256 -42% 

 

Vimpeli 466 275 197 -58% 

 
 

Väestökehitys on kaikissa hankkeen kunnissa laskeva ja edelleen syntyvyyden 
odotetaan laskevan. Nykyisten oppilaskehitystä kuvaavien tilastojen mukaan pe-
rusopetuksen oppilaiden määrä laskee merkittävästi koko alueella. 
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Väestönkehitys Järviseudulla (koko väestö) https://epliitto.fi/tilas-
tot/tilannekuva-ja-tilastot/vaesto/vaestoennusteet/ 
 2020 2030 2040 Lukum. % 

Järviseutu 19 543 16 866 14 995 -4 548 -23,3 

Alajärvi 9 419 8 307 7 491 -1 928 -20,5 

Evijärvi 2 408 2 142 1 956 - 452 -18,8 

Lappajärvi 2 925 2 453 2 134 - 791 -27 

Vimpeli 2 784 2 285 1 981 - 803 -28,8 

 

 

 

Saatavuuden ja saavutettavuuden takia hankkeen tarkoituksena oli kehittää luki-
oiden yhteistä opetussuunnitelmaa ja opintotarjotinta, lisätä verkko-opetusta sekä 
luoda yhteisiä opiskelijahuoltopalveluja (erityisopetus, kuraattori- ja koulupsykolo-
gipalvelut). 

Opetustarjonnan monipuolistamiseksi ja laajentamiseksi tarkastelun alle otettiin 
myös toisen asteen yhteiset työelämäopinnot. Koulutuksen järjestämiseksi tar-
kasteltiin myös yhteisten opettajien käyttöä. Oppilaitos- tai rakennuskohtaisesta 
ajattelusta halutaan siirtyä tarjonta- ja palveluajatteluun: miten tarjoamme opin-
not yhdessä alueen nuorille. 
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Hankkeen aikana tuli kuitenkin selvästi esille oppilasmäärän vähenemisen vai-
kutus alueen perusopetukseen. 

Hankkeessa valmistauduttiin myös muilta osin tulevaan ennakoituun muutok-
seen: 

- Henkilöstötarpeen ennakointi ja henkilöstöresurssin käyttö muuttuvan opis-
kelija- määrän opintojen järjestämisessä ml. perusopetus. Alueen erityispiir-
teenä on jo nyt perus- ja lukio-opetuksen yhteiset opettajat. 

- Tukipalvelujen yhtenäistäminen ja tehostaminen perusturvan kanssa. 
- Valmistavan opetuksen yhtenäistäminen alueelle tulevien ulkomaalaisten 

opiskeli- joiden ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä kotouttamiseksi. 
Tällä hetkellä alueen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on yli 25% ulko-
maalaistaustaisia. 

 

Hankkeen eteneminen 

Hankkeen ensisijaisena toimijana ja valmistelijana toimi KOPA-työnyrkki, jonka 
kokoonpanoon kuuluvat Alajärven, Evijärven ja Lappajärven sivistysjohtajat, JA-
MIn johtaja sekä Alajärven ja Vimpelin sekä Evijärven lukio-opetuksen rehtorit. 
Hanketta on ohjattu Kuntaliiton järjestämien tilaisuuksien kautta ja hankkeiden 
yhteyshenkilöiden tapaamisten kautta. 

Hankkeen yhteydessä järjestettiin alueen kunta- ja oppilaitosjohdon tapaamisia 
12.11.2020, 9.2.2021, 6.10.2021 ja hankkeen päättymisen jälkeen osallistujille 
yhteinen valtuustojen seminaari 24.2.2022. 

Valtuustojen seminaarissa 24.2.2022 käydyn keskustelun jälkeen sovittiin, että 
kevään 2022 aikana valmisteluryhmä tekee esityksen yhteisen koulutuksen jär-
jestämismallin valmistelun aloittamisesta kuntien hallituksille ja valtuustoille. 
Päätökset valmistelun aloittamisesta tulisi saada kesäkuun 2022 loppuun men-
nessä. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päät-
tää: 
 
a) aloittaa yhteisen koulutuksen järjestämismallin valmistelun 
- Järjestämismallisuunnitelma sisältää aikataulun yhteiseen palveluntuottajaan 
siirtymisestä, esityksen aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunnitelman 
palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta. 

 

b) valtuuttaa yhteistyömallin valmisteluryhmäksi Alajärven ja Evijärven sivistystoi-
menjohtajat, Lappajärven sivistysjohtaja/lukion rehtori, JAMIn johtaja, Alajärven ja 
Vimpelin yhteinen lukio-opetuksen rehtori sekä Evijärven yläkoulun ja lukion reh-
tori. Valmisteluryhmää täydennetään tarvittaessa valtuustojen päätösten jälkeen. 

 

c) valmistelutyöryhmä raportoi kaupungin- ja kunnanjohtajille työn etenemisestä. 
Kaupungin- ja kunnanjohtajilla on läsnäolo-oikeus valmistelutyöryhmän kokouk-
sissa. 

 

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

 

Valt § 28 
20.6.2022 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Siv.ltk § 91 
29.11.2022 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Valmistelutyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa syksyn aikana, kahdessa kokouk-
sessa on ollut mukana kunnanjohtajat ja viimeisessä kokouksessa myös perusope-
tuksen edustajat ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Lisäksi valmistelutyöryhmällä on 
ollut neljä työkokousta. 
 
Järjestämismallisuunnitelman tuli sisältää aikataulu mahdollisesta yhteiseen palvelun-
tuottajaan siirtymisestä, esitys aiesopimuksesta kustannusjakoineen sekä suunni-
telma palvelujen käyttäjien, kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta. 
 
Aikataulu: Mahdollinen yhteiseen koulutuksen järjestämismalliin siirtyminen voisi ta-
pahtua kalenterivuoden alkaessa 1.1.2024 tai 1.1.2025. Taloushallinnon ja tilastoin-
nin osalta kalenterivuoden alusta siirtyminen on järkevämpää kuin kouluvuoden alka-
essa 1.8. Mahdollinen yhden koulutuksenjärjestäjän malliin siirtyminen edellyttää 
uutta yhteistä koulutuksenjärjestämislupaa.  

  
Aiesopimus: Esitetyssä aiesopimuksessa sovitaan, että Evijärven kunta siirtää ope-
tuspalveluiden toiminnan osaksi Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan ylläpitämää 
opetustointa siten, että Alajärvi tuottaa Evijärven kunnalle kaikki tarvittavat esi-, pe-
rus- ja lukio-opetuksen palvelut. Palveluiden tuottamisesta laaditaan erillinen ostopal-
velusopimus. Lisäksi aiesopimus tulee sisältämään valtuustojen päätösten aikataulut, 
tuotettavat palvelut, organisaatiorakenne- ja hallintomallin. Mahdollisesta yhteistyöso-
pimuksesta päätetään erikseen kevään 2023 aikana. 
 
Kustannustenjako: Sovitut aidot kustannukset laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. 
Hallinnon kulut jaettaisiin joko asukasluvun tai oppilasmäärän suhteessa.  
 
Kuuleminen: Henkilöstölle on jaettu tiedote jokaisesta työryhmän kokouksesta. Li-
säksi sivistystoimenjohtaja on ollut kutsuttuna opy:n paikallisosaston kokouksessa 
kertomassa hankkeesta. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen ennen mahdollista 
varsinaisen sopimuksen hyväksymistä tehdään vaikutusten arviointi, käyttäjien, kun-
talaisten ja henkilöstön kuuleminen.  
 

Asiasta järjestettiin 22.11. kuntakohtainen valtuuston iltakoulu, jonne kutsuttiin val-
tuuston lisäksi kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenet. Iltakoulun aluksi oli 
henkilöstölle tiedotus ja keskustelutilaisuus aiheesta, johon sai lähettää kysymyksiä 
myös etukäteen. 
 
Aiesopimusluonnos, organisaatio- ja hallintomallit lähetetään oheismateriaalina. 
 
Evijärven lukiolla ja yläkoululla on yhteiset opettajat. Nykyisellä oppilas- ja opiskelija-
määrällä tuntimäärät riittävät aineenopettajien opetusvelvollisuuksien täyttymiseen, 

mailto:kunimi@evijarvi.fi
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mikä on tärkeää pätevän henkilöstön saamiseksi. Oppilasennusteiden perusteella op-
pilasmäärät ovat laskevia, mutta väheneminen näyttää tapahtuvan odotettua hitaam-
min. Ennusteiden mukaisilla oppilasmäärillä pätevä ja laadukas opetus perus- ja lu-
kio-opetuksessa voitaisiin edelleen järjestää myös itsenäisesti, yhteistyötä naapurilu-
kioiden välillä tarvitaan edelleen. 

Tässä vaiheessa hyväksyttävänä on aiesopimus ja varsinaisesta yhteistyösopimuk-
sesta päätetään myöhemmin kevään aikana. Aiesopimus ei velvoita varsinaisen yh-
teistyösopimuksen tekemiseen, mutta se on kuitenkin sitova siinä sovittujen asioiden 
osalta ja se on myös lupaus jatkaa yhteistyösopimuksesta päättämiseen asti.  

Esityslistan lähettämisen jälkeen on Evijärven OAJ:n paikallisyhdistys jättänyt kan-
nanoton asiaan. Paikallisyhdistys esittää, että asiassa otetaan aikalisä. Kannanotto 
liitteenä. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että Evijärven kunnan 
koululaitos ei tässä vaiheessa saa Järviseudun yhteisestä koulutuksen järjestämis-
mallista erityistä hyötyä ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että aiesopimusta ei hyväksytä. Yhteistyötä muiden mukana olevien lukioiden kanssa 
jatketaan. 
 
Antti Ahopelto ehdotti, että sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle, että aiesopimus hyväksytään ja Mari Takamaa kannattaa ehdotusta. 
 
Sakari Lehto ehdotti, että asiaa siirretään vuosi eteenpäin ja kuulemiset tehdään en-
nen seuraavaa käsittelyä. Ehdotus raukesi kannattomana. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty sivistystoimen johtajan ehdotuksesta poik-
keava kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kan-
nattavat Antti Ahopellon ehdotusta äänestävät EI, ja ne, jotka kannattavat pohjaehdo-
tusta äänestävät JAA. Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 

                     Äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Jokela, Lehto, Niemi, Kauppi, Mäkelä) ja 2 
                     EI-ääntä (Ahopelto, Takamaa).  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan ehdotus on tullut hyväksy-
tyksi 5-2. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall. § 194 
12.12.2022   

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30.11.2022 saadun tiedon perusteella nykyinen lukio-
opetuksen rahoitusmalli laskee kaikkien osallistuvien kuntien saamaa valtionosuutta, 
mikäli osallistuvat kunnat luopuvat nykyisestä järjestämisluvastaan ja siirtyvät yhtei-
sen lukio-opetuksen järjestämisluvan piiriin.  
 

Nykyisen rahoitusmallin perusteella ei ole järkevää jatkaa esi-, perus- ja lukio-opetuk-
sen siirtämistä yhteisen koulutuksen järjestämismallin mukaiseksi.  
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Laskelma lukiokoulutuksen järjestämismallin vaikutuksesta yksikköhintaan on oheis-
materiaalina.  

   
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tässä vaiheessa aiesopi-
musta ei hyväksytä ja valmistelu esi- perus- ja lukio-opetuksen siirtämisestä yhteisen 
koulutuksen järjestämismallin mukaiseksi lopetetaan.  
 

Koulutuksenjärjestäjien yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.  
 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 Merkittiin: Antti Aho poistui pykälän käsittelyn akana klo 19.30-19.32. 
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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195 § SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN YMPÄRISTÖSUOJELUTEHTÄVIEN JÄRJES-
TÄMISESTÄ KUNTIEN YHTEISTOIMINTANA JA YMPÄRISTÖSIHTEERIN PALVE-
LUNOSTAMISESTA 

Tekla § 63 
7.12.2022  Evijärven ja Lappajärven kunnat ovat tehneet sopimuksen ympäristösuojelutehtävien 

järjestämisestä kuntien yhteistoimintana, jonka perusteella Evijärven kunta ostaa ym-
päristösihteerin työhön liittyviä palveluita Lappajärven kunnalta.  

 
Sopimuksen mukaan ympäristösihteerin työajasta 60 % käytetään Evijärven kun-
nassa ja 40 % Lappajärven kunnassa.  
 
Ympäristösihteeri on vuonna 2021 tehnyt selvityksen valvontakohteista ja hankkeista 
kuntakohtaisesti. Yhteenvedosta selviää, että Lappajärvellä ympäristölupia/ilmoituk-
sia/valvontakohteita oli tuolloin yhteensä 45 kpl. Lappajärvellä ympäristösihteeri on 
hallinnoinut myös ympäristöön liittyviä hankkeita, lähinnä rantojen ja vesistöjen kun-
nostushankkeita, joiden kustannusarvio on ollut n. 35.000 euroa.  
 
Evijärven kunnassa ympäristölupia/ilmoituksia/valvontakohteita oli yhteensä 66 kpl.  
 
Ympäristösihteeri on hallinnoinut Evijärven kunnostushanketta, jonka kustannusarvio 
on ollut useana vuonna n. 120.000 euroa. Evijärven kunnostushankkeelle on lisäksi 
palkattu vuosittain toukokuun ja lokakuun väliselle ajalle hanketyöntekijä. 

 
Nykyisen sopimuksen mukaan ympäristösihteerin palvelunosto Lappajärven kunnalta 
on maksanut Evijärven kunnalle noin 20 000 € / vuosi. Perustamalla ympäristösihtee-
rin virka Evijärven kunnalle, muodostuu täysiaikaisesta virasta Evijärven kunnalle si-
vukuluineen noin 50 000 € vuosikulut.  
 
Evijärven kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu pyrkimyksestä satsata ym-
päristöasioiden nykyistä suurempaan panostamiseen. Keskustelujen pohjalta on kat-
sottu olevan kunnan edun mukaista, jos ympäristösihteerin työpanosta Evijärvelle voi-
taisiin lisätä viiteen päivään viikossa. Tämä tarkoittaa ympäristösihteerin viran perus-
tamista ja henkilön hakuprosessin käynnistämistä. Lisäksi Lappajärven kunnan 
kanssa oleva sopimus ympäristösuojelutehtävien järjestämisestä täytyy irtisanoa.  
 
Kuntien välisessä sopimuksessa irtisanomisaika on 6 kk. Nykyisessä tilanteessa, kun 
virassa ei ole viranhaltijaa olisi mahdollista sopia sopimuksen purusta lyhyemmällä 
aikataululla. Lappajärven kunnan kanssa on keskusteltu, että sopiva aika sopimuksen 
päättämiselle olisi 1.1.2023 alkaen. 

  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus irtisanoo Lappajärven 
kunnan kanssa tehdyn sopimuksen ympäristösuojelutehtävien järjestämisestä kun-
tien yhteistoimintana ja ympäristönsuojelusihteerin palvelunostamisesta 1.1.2023 al-
kaen.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 
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Khall § 195 
12.12.2022 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus irtisanoo Lappajärven kunnan kanssa teh-
dyn sopimuksen ympäristösuojelutehtävien järjestämisestä kuntien yhteistoimintana 
ja ympäristönsuojelusihteerin palvelunostamisesta 1.1.2023 alkaen.  

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

Tekla § 64 
7.12.2022 Kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu pyrkimyksestä satsata Evijärvellä ym-

päristöasioiden hoitamiseen nykyistä enemmän. Keskustelujen pohjalta on katsottu 
olevan kunnan edun mukaista perustaa kuntaan ympäristösihteerin virka ja hakea vir-
kaan täysiaikaista työtekijää. 
 
Ympäristösihteerin palvelunosto Lappajärven kunnalta on maksanut Evijärven kun-
nalle noin 20 000 € / vuosi ja työpanos on ollut 60 % kokonaistyöajasta, eli 3 päivää 
viikossa. Perustamalla ympäristösihteerin virka Evijärven kunnalle, on ympäristösih-
teerin työajasta 100 % Evijärvellä. Ympäristösihteerin viranhaltijan palkasta muodos-
tuu kunnalle sivukuluineen noin 50 000 € vuosikulut.  
 
Ympäristösihteerin työpanoksen lisäämisen myötä ympäristöasioihin saadaan ja ny-
kyistä enemmän huomiota ja työpanosta. 
 

 Ympäristösihteerin viran perustamisesta päättää valtuusto. 
 

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on huomioitu ympäristösihteerin viranperusta-
misesta aiheutuvat palkkakustannukset. 
 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 
että Evijärven kuntaan perustetaan ympäristösihteerin virka ja viranhaltijan rekrytointi 
käynnistetään pikimmiten. 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, sähköposti: etunimi.suku-
nimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 196 
12.12.2022 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kun-
taan perustetaan ympäristösihteerin virka. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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197 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 197 
12.12.2022 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: 
 Sivistyslautakunta 29.11.2022 
 Tekninen lautakunta 7.12.2022 
  
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 14 Taidetila Tiiran käyttö kansalaisopiston kursseilla kevätlukukaudella 2023 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t  
 76–77 Asuntohakemus 
  

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 567 Vuoden 2022 urheilijastipendit 
  

 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  

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

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 198 
12.12.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1668753618253 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1668782332498 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1669985003457 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1670237008919 
5. Alajärven kaupunki Kaupunginvaltuusto 28.11.2022 §83 Periaatesopimus 

Kraatterijärven Geopark yhdistyksen ja Alajärven kaupungin väliseksi toiminta 
ja rahoitusmalliksi 

6. Alajärven kaupunki Kjoht päätös 28.11.2022 Osallistuminen Alavuden Kehitys 
Oyn Uuden teknologian mahdollisuudet – EAKR hankkeen rahoitukseen 
1.3.2023-28.2.2025 

7. E-P:n liitto Maakuntahallitus 28.11.2022 pk nro 10 
8. EPSHP Jäsenkuntaraportointi tammi-lokakuu 2022 
9. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Aluehallitus 14.11.2022 §382 Kuntien 

kanssa tehtävät vuokrasopimukset 
10. JAMI Yhtymähallituksen pk 1.12.2022 nro 14 2022 
11. JAMI Yhtymähallitus pk 13 2022 17.11.2022 
12. Kauhavan kaupunki Poikkeamislupatoimikunta Ote 7.9.2022 §18 Suunnittelu-

tarveratkaisu Windfellows Oy 
13. KEHA-keskus Maksatuspäätös 21.11.2022 Evijärven kunnostushanke 
14. KT Yleiskirje28 2022 Matkakustannusten korvaukset 2023 
15. KT Yleiskirjeet 26 2022 ja 27 2022 
16. Kuntainfo elatusavut ja -tuet 2023 
17. Kuntaliitto Tilannekuva Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta 

24.11.2022 
18. Kuntaliitto Yleiskirje 10 2022, 24.11.2022 Musiikin esityskorvaukset Gramex 

rylle vuonna 2023 
19. Opetushallitus 25.11.2022 Yksikköhinta- ja suoritepäätöksiä v. 2023 
20. STM 29.11.2022 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2023 
21. Työ- ja elinkeinoministeriö 22.11.2022 Kirje kuntien tehtävistä ja resursseista 

kotoutumisen edistämisessä 
22. VN 18487 2022-OKM-2 16.11.2022 Taiteen perusopetuksen koulutuksen jär-

jestämisluvan päivittäminen 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

Khall § 199 
12.12.2022 
 1. Valtuuston kokous 19.12.2022 klo 16.00 
 2. Lautakuntien sähkönsäästötoimet 
 3. JPYP:n järjestämä tutustumismatka Ruotsiin ja Tanskaan helmikuussa 
 4. Hallituksen kokous 16.1.2023  
 5. Kunnan sopimusurakoitsijat 
 6. Kantateiden kiertoliittymä 

7. Varoitusmerkki lapsista Haapajärvenkyläntien risteykseen ja nopeusrajoitus kanta-       
    teille 63 ja 68  
8. Päiväkodin lisätilan kilpailutus 
9. Evijärven pinnan säännöstelyn muutos 
10. VHaO päätös 29.11.2022 dnro 20282-2020 
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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 186–190, 194 ja 196–199  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 191–193 ja 195 
 

 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 191–193 ja 195 
 
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. 

 


