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62 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 62  
25.4.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
63 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 63 
25.4.2022 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. 

  
Kokoukseen on tuotu pöydälle asia ”Millespakka Oy:n omistamien Järvinet Oy:n 
osakkeiden lunastamatta jättäminen”, joka käsiteltäisiin pykälänä 74. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttin. Asia ”Millespakka Oy:n omistamien Järvinet Oy:n 
osakkeiden lunastamatta jättäminen” käsitellään pykälänä 74. 

 

64 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 64 
25.4.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marita Huhmarsalo ja Sebastian Mä-
kelä. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Huhmarsalo ja Sebastian Mäkelä. 
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65 § KYLIEN KEHITTÄMISRAHA 2022 

Khall § 22 
14.2.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kylien kehittämisraha perustettiin Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuonna 2017.  

 
Kylien kehittämisraha on vahvasti kuntastrategian linjausten mukaista toimintaa. Asu-
misen ja hyvinvoinnin kokonaisuuden alla, päämääränä on turvallinen ja viihtyisä 
asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeksi on kirjattu 
että, ”Kunta luo aktiivisesti kuntalaisille edellytyksiä liikkumiseen ja kulttuurin harrasta-
miseen. Evijärvi kehittää kyliä vireiksi ja yhteisöllisiksi.” Kylien kehittämisraha liittyy 
vahvasti kuntalaisten osallistamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen sekä kylien akti-
vointiin, vireyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka ovat myös kuntastrategian mukaista toi-
mintaa. Kehittämisrahalla edistetään harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elin-
keinotoimintaa Evijärvellä sekä tuetaan kylien kehittämistä ja sen suunnittelua.   
 
Yhdistykset ovat hakeneet kylien kehittämisrahaa aktiivisesti. Sitä ovat hakeneet 
kaikki Evijärven kylät ja monet eri toimijat. Kylien kehittämisraha on nähty kaikilla ta-
hoilla hyväksi asiaksi. Kylien kehittämisraha toimii osaltaan osallistavana budjetoin-
tina, kun kylät ja muut toimijat voivat hakea kunnan varaamista kehittämisrahoista va-
roja oman toimintansa ja samalla koko kunnan kehittämiseen.  

 
Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja. 
Kylien Kehittämisraha on vuosien aikana todettu hyväksi ja toimivaksi käytännöksi ja 
jakokäytäntöä on päätetty jatkaa toistaiseksi (KH § 55, 29.3.2021). Vuosittain jaetta-
vaksi budjetoitavaa rahasummaa ja jakoperusteita päivitetään tarvittaessa. Kylien ke-
hittämisrahaa on varattu vuoden 2022 talousarvioon 30.000 euroa. 
 
Vuodelle 2022 on suunnitteilla aiempien vuosien tapaan kaksi hakua. Vuoden 2022 
haut ovat keväällä 15.2.–20.3.2022 ja syksyllä 29.8–11.9.2022. Kevään ja syksyn 
hauissa ovat käytössä samat jakoperusteet. Kehittämisrahojen jakamisesta pääte-
tään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.  

 
Kylät ja kylien toimijat ideoivat itse kylän kehittämistarpeita ja kehittämistä. Hakemuk-
sessa tulee esittää kehittämiskohteen/-idean lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteu-
tustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio. Kyliä 
ja kylien toimijoita kannustetaan hakemaan hankerahoitusta pitkäjänteiseen kehittä-
miseen, jolloin kunnan kehittämisraha voi toimia kuntarahoitusosuutena suurempaan 
hankkeeseen. 
 
Aiempien vuosien mukaisesti kylien kehittämisrahahankkeet on jaettu kolmeen koko-
luokkaan: pieniin, keskisuuriin ja suuriin hankkeisiin. Hankkeita on suunnitteilla tukea 
samoilla tukiprosenteilla kuin aiemmin. Pienien hankkeiden tuki on korkeintaan 100 % 
ja keskisuurten hankkeiden tuki voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustan-
nuksista. Suurten hankkeiden (yli 10.000 €) mahdollisesta tuesta ja määrärahasta 
päätetään erikseen. Varattu määräraha on kohdennettu ensisijaisesti kylien kehittä-
miseen liittyviin pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin. 

 
Tapahtumiin on mahdollista hakea tukea, jota voidaan myöntää korkeintaan 400 eu-
roa/tapahtuma pienten hankkeiden tuen (100 %) mukaisesti. Tasavuosikymmeniä 
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täyttävä yhdistys voi saada johonkin juhlavuotensa aikana järjestämäänsä tapahtu-
maan Kylien kehittämisrahasta tapahtumiin suunnattua avustusta kaksinkertaisena. 
 
Jakoperusteissa ehdotuksena on edelleen, että valtuustoaloitteen mukaisesti kylien 
kehittämisrahaa voi hakea ja hyödyntää sydäniskurien (defibrillaattoreiden) hankin-
taan kylille.  
 
Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan. Jaettava summa riippuu kylien 
tekemistä hakemuksista ja hankkeista. Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, 
kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä. 
 
Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon 
perusparannukseen. Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolli-
seen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset yhteisöt voivat hakea kylien 
kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yh-
teisöille arvioidaan tapauskohtaisesti.  
  
Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä 
ja toteutumisesta kuntaan. Vuoden 2022 aikana haettavissa hankkeissa kylien kehit-
tämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2022 loppuun. 
 
Kylien kehittämisrahan hausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä 
Järviseudun Sanomissa.  
 
Oheismateriaalina on kylien kehittämisrahan hakulomake ja jakoperusteet.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

 hyväksyä vuonna 2022 käytössä olevat kylien kehittämisrahan jakoperusteet 
ja että 

 kylien kehittämisrahan hakuajat ovat 15.2.–20.3.2022 ja 29.8–11.9.2022. 

 Kehittämisrahan jaosta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymi-
sen jälkeen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Merkitään: Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä oli läsnä tämän pykälän käsittelyn 
ajan. 

 
Khall § 65 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Kylien kehittämisrahan kevään haku oli auki 15.2.–30.3.2022. Kylien kehittämisrahan 
hausta ilmoitettiin kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudun Sanomissa.  
 
Kehittämisrahahakemuksia saapui kaikkiaan 12 kappaletta: 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

 Evijärvi-Seura Ry, Sähköliittymän hankinta, haettu tuki, 3422,20 € 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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 Särkikylän kyläseura Ry, Särkikylän lenkin polun kunnostus, haettu tuki 1000 
€ 

 Evijärven Taivastelijat Ry, Kameravalvonta, kupolin kunnostus, haettu tuki 
600 € 

 Evipartio Ry, Puulato Korkeamaan retkeilyalueelle, haettu tuki 1000 € 

 Osuuskunta Inan yhteisalue, Puuvarasto ja wc Viskarinlipulle, haettu tuki 1000 
€ 

 Evijärven Nuorisoseura, Naisten vessan korjaus, haettu tuki 1000 € 
 

Toiminta 
 

 MLL Evijärvi, Ystäväperhetoiminnan aloittaminen, haettu tuki 400 € 

 Evijärven Urheilijat Ry / palloilijat, Kotipelien ja turnausten järjestelykuluihin, 
haettu tuki 800 € 

 
Tapahtumat 
 

 Evijärven Yrittäjät, Markkinoiden järjestämiseen, haettu tuki 400 € 

 Evijärven Urheilijat Ry, 100- vuotisjuhlan järjestelykuluihin, haettu tuki 800 € 

 Evijärven Urheilijat Ry / yleisurheilu, Sillankorvajuoksun palkintoihin, haettu 
tuki 400 € 

 Osuuskunta Vasikka-Ahon kehitys, Vasikka-ahon markkinat ja kotieläintapah-
tuman toteutus, haettu tuki 400 €  

 
Tukea haettiin yhteensä 11222,20 euroa. 

 
 
Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehittämisrahahakemukset seu-
raavasti: 
 
Rakentaminen, korjaus ja kunnostus 
 

 Evijärvi-Seura Ry, Sähköliittymän hankinta, haettu tuki, 3422,20 € 

 Särkikylän kyläseura Ry, Särkikylän lenkin polun kunnostus, haettu tuki 1000 
€ 

 Evijärven Taivastelijat Ry, Kameravalvonta, kupolin kunnostus, haettu tuki 
600 € 

 Evipartio Ry, Puulato Korkeamaan retkeilyalueelle, haettu tuki 1000 € 

 Osuuskunta Inan yhteisalue, Puuvarasto ja wc Viskarinlipulle, haettu tuki 1000 
€ 

 Evijärven Nuorisoseura, Naisten vessan korjaus, haettu tuki 1000 € 
 

Toiminta 
 

 MLL Evijärvi, Ystäväperhetoiminnan aloittaminen, haettu tuki 400 € 

 Evijärven Urheilijat Ry / palloilijat, Kotipelien ja turnausten järjestelykuluihin, 
haettu tuki 800 € 

 
Tapahtumat 
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 Evijärven Yrittäjät, Markkinoiden järjestämiseen, haettu tuki 400 € 

 Evijärven Urheilijat Ry, 100- vuotisjuhlan järjestelykuluihin, haettu tuki 800 € 

 Evijärven Urheilijat Ry / yleisurheilu, Sillankorvajuoksun palkintoihin, haettu 
tuki 400 € 

 Osuuskunta Vasikka-Ahon kehitys, Vasikka-ahon markkinat ja kotieläintapah-
tuman toteutus, haettu tuki 400 €  

 
Kevään haussa myönnettävä tuki yhteensä 11222,20 euroa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Merkittiin: Puheenjohtaja Alina Lehto poistui esteellisenä, puheenjohtajana toimi vara- 
                 puheenjohtaja Jani Takamaa. 
                 KunnaninsinööriTuomo Saari poistui esteellisenä. 
 

 
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 25.4.2022 104 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

66 § ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS 2021 

Khall § 66 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista (812/2000), jäljempänä asiakaslaki, joka tuli voimaan 1.1.2001. 
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamukselli-
suutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-
luun. Asiakaslain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies.  
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä 
asioissa neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamisen kysymyksissä, avustaa asia-
kasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin 
asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seurata asiakkaiden oikeuk-
sien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallituk-
selle.  
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä 
myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä 
ongelmatilanteissa.  
 
Etelä-Pohjanmaan sosiaaliasiamiehen toiminta-alueeseen kuuluivat vuonna 2021 
seuraavat kunnat: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kau-
hava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Äh-
täri. Toiminta-alueen kokonaisväkiluku on 188 685 (31.12.2019).  
 
Sosiaaliasiamiestoiminta siirtyi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:ltä (SeAMK), SO-
Net BOTNIAn tuottamaksi vuoden 2021 alusta lukien. 
 
Yhteensä Sosiaaliasiamielle tehtiin 332 yhteydenottoa vuonna 2021. Evijärveltä on 
tullut yksi yhteydenotto koskien lastensuojelua. 
 
Liitteenä sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen 
toimintavuodelta 2021 tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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67 § KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN LAAJENNUKSEN LATTIAURAKOIT-
SIJAN VALINTA 

 
Tekla § 22 
14.4.2022  Kirkonkylän koulun liikuntasalin laajennuksen alapohjan betonityöt sekä sisäänkäyn-

nin ja oheistilojen lattiapinnoitteet kuuluvat laajennuksen rakennusurakkaan. Liikunta-
tilan sekä varaston lattiapinnoite ei kuulu rakennusurakkaan vaan se hankitaan kun-
nan erillisenä hankintana. 

 
 Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia liikuntatilan lattiapinnoiteurakasta nykyai-

kaisilla urheilulattiapinnoitteilla joko Pulastic massapinnoitteella tai Taraflex-mattopin-
noitteella. Lattiarakenne on ns.yhdistelmäjoustava ja se soveltuu kaikenlaiselle urhei-
lulle. 

 
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisen kilpailutuksen palvelu Hilma:ssa osoitteessa: 
www.hankintailmoitukset.fi 

 
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä.  
Tarjoajat sekä tarjousten vertailu eri pinnoitevaihtoehdoilla: 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Tarjousten vertailuperusteena tarjouspyynnössä oli halvin hinta. 

Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
 Hallintosäännön mukaan yli 75 000 €:n hankinnoissa päätösvalta kuuluu kunnanhalli-

tukselle.  
  

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy Lakeuden Lat-
tia Oy:n tekemän tarjouksen Gerfloor Taraflex Elite Combi 42 tuotteella hintaan 
141 301,9 € alv. 0 %.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 67 
25.4.2022   

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Lakeuden Lattia Oy:n tekemän 
tarjouksen Gerfloor Taraflex Elite Combi 42 tuotteella hintaan 141 301,9 € alv. 0 % 
teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 7699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  Pulastic       Gerflor 

  Elite Taraflex 

  Performance 90 Elite Combi 

Tarjoaja € avl 0% € avl 0% 

Lakeuden lattia Oy 141 664,2 141 301,9 

Kerko Group Oy  141 664,6 141 302,5 

Uudenmaan PR-Lattiat Oy   154 600,0 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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68 § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS HALLINTOJOHTAJAKSI 

Khall § 68 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
  

Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi kuntastrategiassa kirjatun mukaisesti kunnan 
hallinto on uuden kuntalain mukaisesti oikeellista, osallistavaa ja avointa. Oikeellisen 
ja hyvän hallinnon näkökulmasta on tärkeää, että kunnassa on osaava ja pysyvä hen-
kilöstö vastaamassa kunnan hallinnollista asioista.  
 
Kunnassa hallintopäällikön tehtävänkuva on sisältänyt laajasti työtehtäviä, joista osa 
on ollut vaativuudeltaan hallintojohtajalle sopivia kokonaisuuksia. Toisaalta osa työ-
tehtävistä on ollut hallintosihteerin toimenkuvalle tyypillisiä tehtäviä.  

 
Kunnanhallituksessa on talven ja kevään aikana käyty keskustelua kunnan henkilös-
töorganisaation kehittämisestä ja vahvistamisesta, jotta voidaan vastata suureen työ-
määrään tasaamalla työmääriä ja mahdollistamalla henkilöstön ja organisaation ke-
hittäminen ja kehittyminen. Kunnallisen toimintakentän muutos myös edellyttää oman 
toiminnan kehittämistä, mikä edellyttää organisaation kykyä reagoida ja vastata tar-
peisiin. Nykyisessä toimintaympäristössä on tarpeen vahvistaa kykyä varautua ja so-
peutua äkillisiin muutoksiin.  
 
Koko kunnan hallinto-organisaatiossa (yleishallinto, sivistystoimi ja tekninen toimi) 
työkuorma on korkea, eikä henkilöstön rajallisuuden vuoksi organisaatiossa ole juuri 
särkymävaraa ja esimerkiksi poissaolojen aikaiset väliaikaiset sijaistukset on haas-
tava toteuttaa, ja niistä aiheutuu pitkäaikaista tehtävien kasaantumista. Myös toimin-
nan kehittämisen resurssit ovat pienet vähällä henkilöstöllä. 
 
Kunnanhallituksessa käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, että 
hallintopäällikön virka muutetaan hallintojohtajan viraksi ja kuntaan rekrytoidaan hal-
lintojohtaja. Hallintojohtajan tehtävänkuva ja vastuut päivitetään. Hallintojohtajalle 
osoitetaan soveltuvasti tehtäviä muilta osastopäälliköiltä, jotta työnkuormaa saadaan 
tasattua ja resurssia kohdistettua paremmin jokaisen osaamisalueelle. 
 
Hallintojohtajan rekrytoinnin jälkeen on hallinto-osastolle tarkoitus rekrytoida yksi lisä-
henkilö vastaamaan erityisesti hallintosihteerin ja muihin soveltuviin tehtäviin. Tähän 
toimeen on tarkoitus sisällyttää myös poikkihallinnollisia, kaikkia toimialoja tukevia, 
tehtäviä. 
 
Näillä toimin tasataan työnkuormaa koko hallinnossa yli osastorajojen, vahvistetaan 
kunnan organisaation kykyä reagoida muutoksiin, parannetaan sijaistusjärjestelyjä ja 
suunnataan henkilöstön voimavaroja sekä osaamista tarpeita paremmin vastaaviksi.    
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää virka- tai tehtävänimikkeiden muutta-
misesta. Hallintojohtajan tehtävät päivitetään hallintosääntöön. Henkilöstöjaosto päät-
tää tehtävän palkkauksesta tehtävän työnvaativuuden arvioinnin perusteella. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että hallintopäällikön virka muu-
tetaan hallintojohtajan viraksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



EVIJÄRVEN KUNTA 25.4.2022 107 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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69 § HALLINTOJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN 

Khall § 69 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnan hallintopäällikkö virkasuhde on päättynyt 13.4.2022. Kunnanhallitus on päät-
tänyt muuttaa hallintopäällikön virkanimikkeen hallintojohtajan viraksi, joten hallinto-
johtajan virka julistetaan haettavaksi. 
 
Hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kyseisen viran valinnasta. 
Hallintosäännön 35 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävä on valita 
viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, ju-
listaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haet-
tavaksi. Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Muina valintakri-
teereinä on muun muassa kunnallishallinnon, henkilöstöhallinnon ja kunnallistalouden 
kokemus. Lisäksi kokemus asianhallintajärjestelmistä katsotaan eduksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040-7699300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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70 § EVIJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO EVIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUVAN MUUT-
TAMINEN SEKÄ VALMISTELULUPA ASIASSA / UUDELLEEN KUULUTUS  

Khall § 70 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on 29.3.2022 julkaissut uudelleen kuulu-
tuksen Vesilain mukaisesta lupahakemuksesta (Dnro LSSAVI/17736/2020). Aluehal-
lintovirasto kuuluttaa uudelleen Evijärven säännöstelyluvan muuttamista sekä valmis-
telulupaa koskevan vesilain mukaisen hakemuksen. Asia on kuulutettu aiemmin 7.5. 
–14.6.2021. Hakemuksen mukaan hankkeesta aiheutuu kuivatushaittaa pelloille yh-
teensä 310 hehtaarille. Asia kuulutetaan uudelleen, koska hakija on esittänyt hank-
keessa kuivatushaittaa kärsivien peltojen osalta uuden kuivatushaitta-arvion, jossa 
peltolohkojen korkeusasema on huomioitu. Aikaisemman yhden vettymisvahinkoker-
toimen (eli korvausprosentin) sijaan korvaukset on nyt arvioitu neljällä eri korvauspro-
sentilla pellon korkeusvyöhykkeestä riippuen siten, että hankkeesta alimmille pelloille 
aiheutuva kuivatushaitta on suurempi kuin korkeammalla olevilla pelloilla. Korvaus-
prosentti on nyt 10–35 % (korvaussummat 800–2 400 €/ha) korkeusvyöhykkeestä 
riippuen (aiempi korvausprosentti oli kaikkialla 10 % ja korvaus 800 €/ha). Kuivatus-
haitasta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille uuden laskentatavan mukaan yhteensä noin 
312 000 euron korvattavat haitat (aiemmin noin 250 000 euroa). Yhdenkään kiinteis-
tön korvausehdotusta ei ole alennettu. Kuivatushaittakorvauksia ja niiden laskentape-
rusteita lukuun ottamatta hakemuksen muu sisältö mukaan lukien hankkeessa veden 
alle jääville alueille (noin 16 ha) esitetyt korvaukset ovat säilyneet ennallaan.  
 
Uudelleen kuuluttamisen tarkoituksena on myös mahdollistaa hankkeen vaikutusalu-
eella olevien ojitusyhteisöjen kuuleminen. Ojitusyhteisöt kuullaan yhteisöjen osakkai-
den välityksellä, koska ojitusyhteisöille ei ole tiedossa olevia yhteystietoja tai ne eivät 
ole aktiivisia. Ojitusyhteisöjen osakkaat voivat yhteisaluelain (758/1089) mukaisesti 
valvoa yhteisön etua asiassa. 

 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Länsi- ja Sisä-Suomen 
Aluehallintovirastolle jättämän hakemuksen pääasiallinen sisältö: 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee voimassa olevan 
luvan haltijana lupaa Evijärven säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lisäksi hakija hakee 
vesilain mukaista valmistelulupaa hakemuksen mukaisen säännöstelyn aloittamiseksi 
ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Evijärven ja sen yläpuolisen Lappajärven säännöstely on aloitettu Toisen vesistötoi-
mikunnan 15.11.1954 antaman luvan perusteella, jota on sittemmin muutettu. Evijär-
ven nykyiset vedenkorkeudet ja juoksutukset perustuvat Länsi-Suomen vesioikeuden 
10.10.1991 antamaan päätökseen nro 64/1991/2, joka on saanut lainvoiman vuonna 
1995 korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen. 
 
Hakija hakee muutosta myös Lappajärven ja Evijärven säännöstelyyn liittyvistä tark-
kailu- ja kompensaatiovelvoitteista annettuun Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen 
nro 77/1986/2 lupaehtoon 5, jota Korkein hallinto-oikeus on muuttanut 23.5.1988 an-
tamallaan päätöksellä 2099. Haettava muutos koskee talviaikaisen vedenvaihtuvuu-
den riittävää turvaamista nykyisen Inanlahden sijaan koko Evijärven alueella.  
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Hankkeen tavoitteena on muuttaa Evijärven säännöstely vastaamaan paremmin pit-
kään jatkunutta säännöstelykäytäntöä, parantaa ilmastonmuutokseen sopeutumista 
sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.  
 
Säännöstelyyn haettava muutos  
 
Voimassa olevan säännöstelyluvan mukaan Evijärvellä on ns. tavoitevyöhyke, jolla 
järven pinta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pitämään. Hakemuksen mukaan 
Evijärven ns. tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja sekä säännöstelyn ylä- ja alarajoja 
eli koko säännöstelykaaviota on tarkoitus nostaa 10 cm nykyistä korkeammalle. 
 
Jatkossa kesäaikainen tavoitevyöhyke on korkeusvälillä N60 +61,70…+61,85 m (voi-
massa olevan luvan mukainen tilanne N60 +61,60…+61,75 m). Luvan mukainen ala-
raja on jatkossa N60 +61,50 m (nykytilanteessa N60 +61,40 m) ja yläraja N60 +62,25 m 
(nykytilanteessa N60 +62,15 m). Jatkossa keväällä tavoitevyöhyke laskee tammikuun 
puolivälistä alkaen maaliskuun loppuun mennessä välille N60 +61,55…+61,65 m (ny-
kytilanteessa N60 +61,45…+61,55 m). N60 ja N2000 -korkeusjärjestelmien välinen ero 
alueella on 41 cm (N2000 = N60 + 0,41m).  
 
Lisäksi hakija esittää, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina vedenpinnan ke-
vätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä juoksuttamalla Evijär-
vestä minimissään Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 1 m3 /s (voimassa olevan lu-
van mukaisessa tilanteessa minimijuoksutus on Lappajärven lähtövirtaama lisättynä 2 
m3 /s).  
 
Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan no-
peiden laskujen ja nostojen osalta hakija esittää, että veden pinta voidaan tarvitta-
essa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 cm tavoitevyöhykkeen yläpuolelle pulssin 
teon yhteydessä juoksuttamalla vähemmän kuin säännöstelykaaviossa kyseisen vyö-
hykkeen juoksutusmäärä olisi. Esityksen mukaan pulssitusta voitaisiin tehdä 1-3 ker-
taa talvikauden aikana ja sen kesto olisi korkeintaan 14 vuorokautta yhtä pulssia 
kohti. Hapetustilanteen parantamisen lisäksi pulssituksella on tarkoitus parantaa Evi-
järven lahtialueiden ja ulapan veden vaihtuvuutta.  
 
Muilta osin Evijärven juoksutusmääräyksiin ei haeta muutosta.  
 
Vaikutukset  
 
Hakemuksen mukainen säännöstelykäytännön muutos vastaa kesäaikaan 2000–lu-
vulla (lukuun ottamatta 2018–2020) vallinnutta säännöstelykäytäntöä. 
 
Säännöstelynmuutoksen vaikutuksesta Evijärven keskivedenkorkeus nousee nykyi-
seen lupapäätökseen verrattuna 10 cm. Evijärven säännöstelyn tavoitetason ja keski-
vedenkorkeuden nostaminen aiheuttavat kapean rantakaistaleen (leveys noin 1 m, 
pinta-ala noin 16 ha) jäämisen pysyvästi veden alle sekä alavilla alueilla peltojen vet-
tymistä. Pinta-alan mukaan laskettuna veden alle jäävien alueiden kiinteistönomista-
jista 97 % ja vettyvien peltojen kiinteistöjenomistajista 45 % on antanut suostumuk-
sensa hankkeelle. Hakemuksen mukaan vettyviä peltoja on yhteensä noin 310 heh-
taaria. Hakemuksessa korvattavaa haittaa on katsottu koituvan peltoalueille. Metsille 
ja niityille ei katsota koituvan korvattavaa haittaa. Tonttialueille hyödyn katsotaan ole-
van vettymishaittaa suurempi. Hakemus sisältää esityksen haittakorvauksista. Osa 
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hankkeeseen suostuneista on ilmoittanut luopuvansa kokonaan tai osittain arvioi-
duista korvauksista. Hakija hakee aluehallintovirastosta pysyvää käyttöoikeutta keski-
vedenpinnan nousun vuoksi pysyvästi vesialueiksi muuttuville maa-alueille. 
 
Koska säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät samanlaisina 10 cm tasokorotusta 
lukuun ottamatta, muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille. 
Muutos ei myöskään aiheuta muutoksia vesirakenteisiin tai Evijärven alapuolisten ve-
sivoimalaitosten toimintaan.  
 
Evijärven vedenpinnan nosto parantaa järven ja sen rantojen virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. Vesitilavuuden kasvu hidastaa järven umpeenkasvua sekä parantaa vesis-
tön tilaa. Myös kalaston ja muun vesieliöstön elinolosuhteet osin paranevat. Hank-
keesta ei aiheudu haittaa Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000-alueeseen 
ja sen suojeluperusteisiin tai järvellä havaitulle, luontodirektiivin liitteen IV (a) mukai-
selle viitasammakolle. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat myös yksityiset luonnon-
suojelualueet (kohteet 82355 ja 82402) ja Tuuliniemen pohjavesialue (tunnus 
1005202).  
 
Hakemuksen mukaan hankkeen hyödyt on arvoitu selvästi hankkeesta aiheutuvia 
haittoja suuremmaksi.  
 
Aluehallintovirasto arvioi, että hanke ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä aluehallin-
tovirastossa vireillä olevan Evijärven Jokisuun alueella tehtävien lintuvesikunnostuk-
seen liittyvien ruoppausten (dnro LSSAVI/18878/2020) kanssa todennäköisesti mer-
kittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden vuoksi alue on verkostoon sisällytetty. 
 
Hakemusasiakirjat kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: https://ylupa.avi.fi/fi-
FI/asia/1914480 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskuksen uudelleen kuulutettu päivitetty hakemus Evijärven säännöstely-
luvan muuttamisesta on kunnan valtuuston 28.9.2020 § 37 tekemän päätöksen osoit-
taman kunnan tahtotilan mukainen. Evijärven kunta puoltaa Evijärven säännöstelylu-
van muutoksen hyväksymistä hakemuksen mukaisena. 
 
Kunta sitoutuu ja varautuu osaltaan uudelleen kuulutuksessa esitettyyn täsmennet-
tyyn kuivatushaittakorvausten kasvuun. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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71 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJEL-
MASTA VUOSILLE 2023 - 2030 

Khall § 71 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjel-
maksi vuosille 2023–2030. Lausuntopyynnön diaarinumero on: 
VÄYLÄ/2156/04.00/2022. 
 
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toi-
meenpanoa. Vuosien 2023–2030 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perus-
tuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaiku-
tuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskor-
jaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. 
 
Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä investoin-
tiohjelmasta lausuntoja, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia 
investointiohjelmaan liittyen. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman 
luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta. 
 
Lausuntopyynnön tavoitteet: 
 
Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:  

1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi lähtökohdat ja valmistelupe-
riaatteet? 

2. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan 
sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?  

3. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät? 
4. Miten muuttaisitte ohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talous-

kehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset? 
5. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja 

seurantaa?  
6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa? 

Väylävirasto pyytää toimittamaan lausunnot Lausuntopalvelun kautta, www.lausunto-
palvelu.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 2.5.2022. Lausuntopyyntö 
materiaaleineen on nähtävissä kokonaisuudessaan Lausuntopalvelussa. 
 
Evijärven kunta on edellisen kerran lausunut syksyllä 2021 Väyläverkon investointioh-
jelmaan vuosille 2022–2029, jolloin kunnan lausunto valmisteltiin ja vietiin viranhaltija-
työnä lausuntopalveluun. Kunnan lausunto perustui KT 68/63 aluekehitys ry:n laati-
maan lausuntopohjaan, jonka jäsen Evijärven kunta on. Yhdistyksen tehtävänä on 
muun muassa koordinoida tieinfrahankkeiden eteenpäin viemistä ja aluetalouden 
edistämistä. Yhdistykseen kuuluu kaikki kunnat kantateiden 68 ja 63 varrelta. KT 
86/63 aluekehitys ry:n lausuntopohjassa oli huomioitu koko kantatielinja. 
 
Oheismateriaalina on kunnan lausunto syksyltä 2021. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnaninsi-
nöörin kirjaamaan kunnan lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointioh-
jelmaksi vuosille 2023–2030 lausuntopalveluun. Lausunnossa korostetaan erityisesti 
kantatie 63 kehittämistä välillä Ina-Kaustinen sekä kantateiden 63/68 kiertoliittymän 
rakentamisen tärkeyttä. Lausunnossa hyödynnetään soveltuvin osin syksyllä 2021 
laadittua lausuntoa. 

 
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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72 § KRAATTERIJÄRVEN GEOPARKIN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN JA RAHOI-
TUSOSUUDET 

Khall § 72 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kraatterijärven seudulla kunnat, yritykset, yhteisöt ja kolmas sektori ovat tehneet 
useiden vuosien ajan yhteistyötä alueen vetovoimaisuuden kehittämiseksi mm. mat-
kailun alalla. Niin järjestöt kuin kunnatkin ovat olleet hankevetäjinä, jotta alueelle on 
saatu esim. reitistöjä, laavuja, karttoja, opasteita ja digitaalisia palveluita. 
 
Lappajärven kunta on hallinnoinut Kraatterijärven Geopark esiselvityshanketta 
1.11.2018 - 31.10.2019. Hankkeen kustannusarvio oli 40 000 euroa. Tuon hankkeen 
aikana kunnilta saatiin sitoutuminen olla mukana Geopark statuksen esiselvityshank-
keessa. 
 
Kraatterijärven Geopark UNESCO:n statukselle -hanketta hallinnoi niin ikään Lappa-
järven kunta. Hanke alkoi 1.1.2020 ja se päättyi 31.12.2021. Hankkeelle saatiin ELY-
keskuksen 100 %:n tuki (297 504,00 euroa), joka on erittäin merkittävä panostus alu-
een kunnille. Tässä hankkeessa olivat mukana Alajärven ja Ähtärin kaupungit, Evijär-
ven, Lappajärven, Vimpelin ja Soinin kunnat. ELY-keskus on 17.11.2021 päättänyt 
myöntää rahoituksen Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle jatkohankkeelle 
ajalle 3.1.-31.12.2022. Hankkeen kustannukset ovat 93.507,20 euroa. 
 
Suomen Geopark toimikunnan jäsenet vierailivat Kraatterijärven alueella kesäkuussa 
2021. Vierailun ja toimitettuihin dokumentteihin perehtymisen jälkeen toimikunta 
päätti suositella projektia ottamaan vähintään vuoden lisäajan ennen hakuprosessin 
käynnistämistä. 
 
Jatkohankkeessa toteutetaan niitä toimenpiteitä, joita Suomen Geopark toimikunta 
vierailunsa jälkeen suositteli. 
 
Toimikunta totesi mm. seuraavaa: 

1. Kraatterijärven Geopark alueella on hyvä tarina ja merkittäviä Geokohteita. 
 

2. Geopark alueen tarinaan tulee ottaa mukaan ja tehdä näkyväksi myös sen 
eteläiset osat Ähtärin suunnassa tai sitten rajata alue uudelleen. 
- Ähtärin merkitys Kraatterijärven geoparkille on sekä matkailullisesti että 

geologisesti niin merkittävä, että Ähtärin aluetta ei rajata ulkopuolelle. 
 

3. Geoparkin avaaminen siten, että se olisi maastossa tavallisen kävijän nähtä-
villä ja ymmärrettävissä on vielä kesken-> Kohteista puuttuu opastusta ja vii-
toitusta. 
- Koko kesän ja syksyn 2021 rakennettiin opastusta ja viitoitusta geoparkin 

alueella kyläyhdistysten ja Järviseutu-seuran toimesta, mm. Leipätien reitti 
ja näkötorni, Suokonmäen näkötorni 

 
4. Geoparkin tarinan kannalta keskeisimmän Geokohteen (kärnäiittilouhos) suo-

jelua ei ole vahvistettu vielä, eikä kohdetta ole rakennettu tai opastettu. 
- Lakeaharju on suojeltu ja kohde rakennettu, Kannanlahden kärnäiitti-esiin-

tymä on suojeltu ja rakentaminen tehdään keväällä 2022. 
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5. Geopark-alueesta ei ole painettua karttaa, josta kävisi ilmi mitä kohteita on ja 
missä ne sijaitsevat. 
- Geopark-hanke on aktiivisesti mukana OutDoorAktive –markkinointialus-

tassa, joka on Euroopan johtava ulkoilu- ja luontokohteiden digitaalinen 
kartta. Leader Aisapari ja Leader Kuudestaan ovat hankkineet kuntien ja 
yhdistysten vapaaseen käyttöön OutDoorAktive-lisenssin. 

 
6. Hallintomallin sitoumuksia ei ole vielä kaikilta tarvittavilta toimijoilta -> rahoitus 

ei ole varmistunut. 
- Soinin kunnanhallitus on 31.1.2022 päättänyt, ettei se lähde tammikuussa 

esitetyllä mallilla mukaan Geopark-toimintaan. 
 

7. Geopark henkilöstön työsopimukset ovat päättymässä ja uusia henkilöitä ale-
taan rekrytoimaan-> Toiminnan jatkuvuus tulee varmistaa myös tältä osin. 
- Jakohanke on aloitettu vuoden 2022 alusta ja lisärekrytoinnille ei ole tar-

vetta tässä vaiheessa. 
 

8. Toimikunnan jäsenet näkivät vain muutaman kohteen tutustumiskäynnillä ja 
näistä kohteista puuttui ainakin elollisen luonnon yhdistäminen geologiaan 
- Jatkohanke on aloittanut suunnitelmien tekemisen Ähtärin eläinpuiston 

henkilökunnan kanssa. Floora ja fauna integroidaan geoparkin tarjontapa-
lettiin; osa on jo valmiina, esim. Ähtärin eläinpuisto ja Evijärven lintutorni 
maastoineen. 

 
9. Yleisesti ottaen Kraatterijärvellä on vielä paljon tehtävää tullakseen rakenteil-

taan kansainvälisen tason UNESCO Global Geopark kohteeksi. Työ on tehtä-
vissä, mutta vaatii aikaa ja resursseja”. 

 
Kuntien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että Kraatterijärvi geopark –toimintaa tu-
lee hallinnoimaan Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy eli JPYP. Neuvotteluissa oli 
esillä myös yhdistyspohjainen malli, mikä on esimerkiksi Hämeenkangas – Lauha-
vuori UNESCO Global Geoparkilla ja Saimaa UNESCO Global Geoparkilla. Tästä 
syystä JPYP:n kanssa neuvoteltava sopimus on laadittava riittävän joustavaksi, jos 
osoittautuu, että yhdistyspohjalla toimiva geopark olisi toimivampi vaihtoehto (esim. 
hankerahoitus). 
 
Geoparkin rahoituksesta on tehty uusi laskelma, jossa Soinin kunta ei enää 
ole mukana. 
 

Menot   

Palkka  50 000 euroa 

Sos.kulut 28 %  14 000 euroa 

Matkat, 2 ulkomaan 
matkaa 

pakolliset Eurooppa ja 
1 maailmanlaajuinen 
tapaaminen 

6 000 euroa 
 

Muut kulut  11 000 euroa 

Yhteensä  81 000 euroa 

Tulot   

Alajärven kaupunki 24,4 % 19 800 euroa 

Evijärven kunta 8,9 % 7 200 euroa 

Lappajärven kunta 24,4 % 19 800 euroa 

Vimpelin kunta 24,4 % 19 800 euroa 
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Ähtärin kaupunki 17,9 % 14 400 euroa 

Yhteensä 100,0 % 81 000 euroa 

 
 
Tämä kuntien maksuosuus riittää käytännössä toiminnanjohtajan palkkakustannuk-
siin ja välttämättömään hallinnolliseen pyörittämiseen, mutta ei mihinkään muuhun. 
 
Varsinainen toiminta tullaan hankkeistamaan, johon haetaan hankekohtaisesti rahoi-
tusta ja mahdollista kuntien ja yritysten hyväksyntää. Hankkeista on jo tehty alustava 
5-vuotissuunnitelma, joka sisältää mm. 

1. Geokohteiden kunnostamistyö, sisältöjen ja kuntien infokeskusten kehittämi-
nen. 

2. Geokohteiden saavutettavuuden kehittäminen 
3. Matkailutuotteiden tuotekehitys ja muu yritysyhteistyö 
4. Geopark-alueen markkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen 
5. Tapahtumien kehittäminen ja toteuttaminen 
6. Geofood-hanke, hanketta hallinnoin norjalainen Magmageopark 

 
Hankkeet rahoitetaan kustakin hankkeesta tehdyn erillisen suunnitelman ja osallistu-
misen perusteella. Tämä korostaa Geopark-alueen yhtenäisyyttä ja ajatusta, että 
hankkeita rahoitetaan yhteisvastuullisesti. 
 
Evijärven, Vimpelin ja Lappajärven kunnat sekä Ähtärin kaupunki ovat jo aikaisemmin 
tehneet myönteiset päätökset olla mukana geoparkhankkeessa. Päätökset olivat eh-
dollisia siten, että edellytettiin myös muiden kuntien tekevän myönteisen päätöksen. 
Koska Soinin kunta päätti jättäytyä pois hankkeesta, tulee myös muiden kuntien 
tehdä uudet päätökset. 
 
Koko rahoitussuunnitelmaa on pienetty, Evijärven kunnanvaltuuston 31.5.2021 § 11 
hyväksymästä, alkuperäisestä rahoitussuunnitelmasta, jossa Evijärven kunnan osuu-
deksi päätettiin 7 500 euroa edellyttäen, että muut kunnat lähtevät mukaan niin, että 
kokonaisrahoitus toteutuu. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että  

1. kunnanvaltuuston päätös 31.5.2021 § 11 kumotaan, koska Soinin kunta on 
päättänyt jättäytyä hankkeesta pois.  

2. kunnanvaltuusto hyväksyy Geoparkin toimintabudjetin 2023 alkaen maksu-
osuudeksi Evijärven kunnan osalta 7 200 euroa/vuosi edellyttäen, että muutkin 
kunnat (Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta, Vimpelin kunta ja Ähtärin kau-
punki) hyväksyvät geoparkin toimintabudjetin 2023 yllä esitetyllä tavalla. 

 
Hankerahoituksista päätetään erikseen. 

 
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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73 § EHDOTUS NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN NIMEÄMISEKSI KUNNANVAL-
TUUSTON KOKOUKSIIN 

Khall § 73 
25.4.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 26 pykälän mukaan: Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuor-
ten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. 
 
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-
minnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, 
asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi 
olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan 
lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 
 
Evijärven nuorisovaltuustolla on nimetyt edustajat sivistyslautakunnassa ja tekni-
sessä lautakunnassa. 
 
Evijärven nuorisovaltuusto on lähestynyt kunnanvaltuustoa kirjeellä ja pyytänyt edus-
tajan ja varaedustajan saamista kunnanvaltuuston kokouksiin. Nuorisovaltuusto nä-
kee edustajan saamisen tarpeellisena, sillä siten kunnan nuorten ääni kuuluisi pää-
töksenteossa entistä paremmin. 
 
Oheismateriaalina nuorisovaltuuston esitys. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja tälle varaedustajan läsnäolo- ja 
puheoikeudella kunnanvaltuuston kokouksiin. 

 
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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74 § MILLESPAKKA OY:N OMISTAMIEN JÄRVINET OY:N OSAKKEIDEN LUNASTA-
MATTA JÄTTÄMINEN 

Khall § 74 
25.4.2022  Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala  
 

Kurikan kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa yhden Järvinet Oy:n a-osak-
keen. Järvinet Oy:n hallitus on myönteinen mahdollista kauppaa kohtaan. Tämä mah-
dollistaisi Kurikan kaupungin käyttää Järvinet Oy:n palveluita inhouse-asemassa. 

 
Millespakka Oy:n hallitus on tehnyt ehdollisen päätöksen yhden a-osakkeen myymi-
sestä Kurikan kaupungille. Tämä tarkoittaa sitä, että Millespakka Oy myy osakkeen, 
mikäli kukaan muu osakas ei käytä etuosto-oikeutta. Jos kuitenkin etuosto-oikeutta 
halutaan käyttää, niin kaupat peruuntuvat. 

 
 Järvinet Oy:n yhtiöjärjestys määrittelee nykyisille omistajille etuosto-oikeuden mah-

dollisesti siirtyvään osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksessä määritellään myös hallituspai-
kan omaaville omistajille tasaomistus (a-osakkeet). Tämä tarkoittaa sitä, että Alajärvi, 
Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Evijärvi, Kauhava, 
Kuortane ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen eivät käytännössä voi tätä osaketta ostaa, 
sillä muuten yhtiöjärjestystä ei noudateta ja kauppa peruuntuu. 

 
Pienosakkailla (Kauhavan Vesi Oy, Ähtäri ja Alavus) on mahdollisuus osakkeen etu-
ostoon, mutta osakkeen ostolla ei ole heille käytännön merkitystä ja päätöksen ehdol-
lisuus peruisi kaupan. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunta ei käytä etuosto-oikeutta Millespakka 

Oy:n myymään Järvinet Oy:n osakkeeseen. 
 

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

Khall § 75 
25.4.2022 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: 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 5 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 6 Järjestöystävällinen Evijärvi esiselvityshanke 
 7 Vertikal visuaalisten tietokantojen hankinta 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 19–24 Pihateiden talvihoitoavustushakemus 
  25 Asuntohakemus 

 
 Sivistystoimenjohtaja: 

 Päätökset §:t 
 148 Luokanopettajan viran täyttäminen 
 149 Luokanopettajan opintovapaan sijaisjärjestelyt 
 155 Väinöntalon työntekijät kesällä 2022 
  

 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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76 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 76 
25.4.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1648811945932 
2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1648815135708 
3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1649067573630 
4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1650008249736 
5. Kiinteistönluovutusilmoitus 1650174401294 
6. Alajärvi Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 53 Kraatterijärven Geopark 
7. AVI Kirjevastaus LSSAVI_3850_2021 
8. ELY Vesihuollon varautumismuistutuskirje kunnille 2022-04 
9. ELY-keskus E-Pn ELY-keskuksen ylimääräiset indeksikorotukset tiedote 

14042022 
10. ELY-keskus Yksityisteitä voidaan parantaa avustuksen avulla 
11. EP liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 28032022 
12. EP liitto Maakuntavaltuusto pöytäkirja 11042022 
13. EP liitto Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 28032022 
14. EPOELY_1244_2020 Valmistumisilmoitus ruoppaus Jokisuunlahti, Evijärvi 

11042022 
15. EPSHP Tiedote Nyrkki 1104022 
16. EPSHP Tiedote Nyrkki 29032022 
17. EPSHP Jäsenkunnille tammi-maaliskuu 2022 
18. Jami Yhtymähallituksen pk 3_2022 
19. Jami Yhtymähallitus pk 24.3.2022 
20. Kuntaliitto Muistio 13042022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan uudet pakotteet ja 

Mirgin kuntamalli 
21. Kuntaliitto Pakotteet Venäjää vastaan vaikuttavat kuntien valtiontukiin 

06042022 
22. Kuntaliitto Tiedote kunnille 25032022 Kunnat mukaan vastaanoton järjestelyi-

hin 
23. Kuntaliitto Yleiskirje 4_2022 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus - uusi 

nivelvaiheen koulutuskokonaisuus 
24. Ky Kaksineuvoinen Pöytäkirja 22.3.2022 
25. MH 1074-2021-3 Tutkimuslupa jäkälät Jari Julkunen 2022-2024 
26. MH 1814-2021-4 Hyönteistutkimuslupa 2022-2024 Sami Haapala 
27. Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon uutiskirje 1_2022 
28. Pöytäkirjanote Lapuan kaupunginhallituksen päätös 28.3.2022 § 109 Kestävät 

kunnat -ilmastoyhteistyö 
29. Sisäministeriö, Valtiovarainministeriö 08042022 Kuntien korvaukset vastaan-

ottopalveluiden tuottamisesta tilapäistä suojelua saaville 
30. STM Kuntainfo 2_2022 Ohjeistus eri toimijoiden vastuista 
31. Vimpeli Kvalt ote 04.04.2022 §16 Kraatterijärven Geopark 
32. YM_2603_2021-5-Tuulivoima-avustusten haku käynnistyy 4.4.2022 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 

  
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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77 § MUUT ASIAT 

Khall § 77 
25.4.2022 
 1. Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin ehdotus mahdollisesta jäseneksi liittymisestä. 
 2. Jokikylän Vanhustentuki ry:n tilanne. 

3. 4H yritysseteli. 
4. Hallintojohtajan hakuaikataulu. 
5. Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku 15.5.2022 klo 13.00. 
6. Kopa –iltakoulu.  
7. Ympäristösihteerin haku on haastatteluvaiheessa. 
8. Järven kunnostushankkeeseen haetaan hanketyöntekijää. 
9. Hovilankulman kiinteistö. 
10. Palveluliikenteen tilanne jatkossa. 
11. Päivystävä sairaanhoitaja. 
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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 62-64, 66, 69-73, 75-77 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 65, 67, 68, 74 
 

 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  65, 67, 68, 72, 74 
 
 
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 67 
 
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. 

 


