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111 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 111  
29.8.2022  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Mervi Niemi-Huhdanpää kertoi Aisaparin rahoittamista hankkeista Evijärvellä päätty-

 vältä ohjelmakaudelta ja esitteli uuden ohjelmakauden 2023 – 27 rahoitusta klo 18.04  
– 18.18. 

 
112 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 112 
29.8.2022 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: Esityslista hyväksyttiin. 

 

113 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 113 
29.8.2022  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mirva Pietilä ja Antti Aho. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sebastian Mäkelä ja Martti Mäkinen. 
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114 § VALTUUSTON 20.6.2022 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 114 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 20.6.2022 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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115 § TALOUDEN TOTEUMA 1.1.2022 – 30.6.2022 

Khall § 115 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022–2024 laadintaohjeiden mukaan kun-
nan taloudesta tehdään laajemmat osavuosiraportit hallitukselle ja valtuustolle huhti-
kuun ja elokuun lopun tilanteesta. Lisäksi tiedoksi tuodaan puolen vuoden toteuma 
kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2022 – 
30.6.2022.  
 
Toteumaraportti 1.1. – 30.6.2022 oheismateriaalina. 

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

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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116 § SISÄINEN VALVONTA, ERÄÄNTYNEET SAATAVAT 

Khall § 116 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hallintosäännon 53 § mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta tarkoittaa kunnan ja 
kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmista-
maan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja 
voimavarat turvataan (Hallintosääntö 51 §).  
 
Sisäiseen valvontaan kuuluvat kunnan ja kuntakonsernin erääntyneiden saatavien 
seuraaminen.  
 
Kunnanjohtajan ja kunnaninsinöörin katsaus kunnanhallitukselle.  
  
Kunnan erääntyneiden saatavien lista on esillä kokouksessa. 

 
Kunnalla on 30.6.2022 erääntyneitä saatavia yhteensä 52 036,26 € seuraavasti: 
 
 30.6.2020 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2021 30.6.2022 

Yleislaskut 3 232,95 € 3 300,55 € 3 400,55 € 2 823,70 €  538,20 € 

Vuokrat 8 747,23 € 9 858,22 € 12 186,03 € 11 386,33 € 8 771,30 € 

Sivistystoimen laskut 3 783,01 € 4 861,89 € 4 410,93 € 4 769,93 € 4 557,14 € 

Vesilaskut 25 654,77 € 51 886,99 € 44 417,79 € 52 509,43 € 35 788,82 € 

Vesihuollon laskut 0,0 € 0,0 € 0,0 € 2 380,80 € 2 380,80 € 

YHTEENSÄ 41 417,96 € 69 907,65 € 64 418,30 € 73 870,19 € 52 036,26 € 

 
Kuntakonsernilla on 30.6.2022 erääntyneitä saatavia 109 870,78 € seuraavasti: 
 
 30.6.2020 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2021 30.6.2022 

Evilämpö Oy    72 661,81 € 109 870,78 € 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen ja saatavien tilan-
teen tiedokseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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117 § ERON MYÖNTÄMINEN TERHI KULTALAHDELLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 117 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Terhi Kultalahti on jättänyt 1.8.2022 sähköpostilla eropyynnön kunnan luottamusteh-
tävistä. Syynä on paikkakunnalta muutto. Hän on toiminut Kaksineuvoisen yhtymä-
hallituksen jäsenenä. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntä-
mistä Terhi Kultalahdelle Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenyydestä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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118 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHAL-
LITUKSEEN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 118 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Terhi Kultalahti on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakun-
nalta muuton vuoksi. Hän on toiminut Kaksineuvoisen yhtymähallituksen jäsenenä. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 § 1 momentin 1. kohdan mukaan 
jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen kerrallaan kuntayhtymän 
yhtymähallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kauhavan kaupunki 
valitsee kahdeksan jäsentä ja Evijärven kunta neljä (4) jäsentä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia tehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin yhtymävaltuuston tai yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole 
myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen 
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

                  
  Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen jäsenen eronneen tilalle. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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119 § ERON MYÖNTÄMINEN IIRIS TAKAMAALLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

Khall § 119 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Iiris Takamaa on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi 1.9.2022 alkaen. Hän on toiminut kunnan varavaltuutettuna, sivistys-
lautakunnan jäsenenä ja nuorisovaltuutettuna. 
 
Kuntalain 70 § 3 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken 
toimikauden. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn 
pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 

myöntää Iiris Takamaalle eron valtuuston varajäsenyydestä ja valtuuston valitsemista 
kunnan luottamustehtävistä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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120 § JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 120 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Iiris Takamaa on pyytänyt eroa Evijärven kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta 
muuton vuoksi. Hän on ollut muun muassa sivistyslautakunnan jäsen. 
 
Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 
 
Hallintosäännön 6 §:n mukaan lautakuntien toimikausi on valtuustokausi. 
Hallintosäännön 7 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinaisista jäsenistä 
vähintään kolmen tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö; 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimi-
van, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.   

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa 
sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuus-
toja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-
see sivistyslautakuntaan jäsenen eronneen tilalle ottaen huomioon hallintosäännön ja 
tasa-arvolain määräykset. 
 

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

kunimi@evijarvi.fi 
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121 § HALLINTOJOHTAJAN VIRKA 

Khall § 101 
13.6.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus julisti hallintojohtajan viran haettavaksi 17.5.2022 kello 12.00 men-
nessä. Määräaikana saapui 9 hakemusta. Virkaa hakivat Haka Mari-Liisa, Kilpiä Ville, 
Kultalahti Terhi, Lahnalampi Anssi, Lamminheimo Juha-Matti, Maaninka Rauno, Ran-
talahti Elina, Ritvonen Antti ja Sonninen Perttu. 

 
Valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja muina valintakriteereinä 
on muun muassa kokemus talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon johtotehtävistä. 

 
Kunnanhallitus päätti 23.5.2022 § 82 yksimielisesti kutsua haastatteluun Terhi Kulta-
lahden, Anssi Lahnalammen, Rauno Maaningan ja Perttu Sonnisen. Haastattelut pi-
dettiin viikolla 22. 
 
Virkavaalissa ääniä voidaan antaa kaikille virkaa hakeneille ja pätevyysvaatimukset 
täyttäville hakijoille, ei vain ehdotetuille ja kannatetuille henkilöille. 
 
Toimielin noudattaa viranhaltijaa ottaessaan kuntalain 105 §:n vaalia koskevia sään-
nöksiä, kysymyksessä on virkavaali. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaaditta-
essa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ollaan yksimielisiä, vaali voidaan suorit-
taa ilman varsinaista vaalitoimitusta.  

 
Haastattelutyöryhmä on haastatellut haastatteluun kutsutut ja ehdottaa kunnanhalli-
tukselle hallintojohtajaksi valittavaksi koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun pe-
rusteella sopivimmaksi arvioidun hakijan. 
 
Haastattelujen jälkeen Perttu Sonninen on 8.6.2022 päivätyllä ilmoituksella peruutta-
nut hakemuksensa. 

 
Yhdistelmä hakijoista on tutustuttavana kokouksessa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus  
 
1. kuulee haastattelutyöryhmän ehdotuksen hallintojohtajaksi valittavasta ja  
2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee hallintojohtajan. 

 
Haastattelutyöryhmän puheenjohtaja Esko Ahonen esitti haastattelutyöryhmän yksi-
mielisenä kantana, että hallintojohtajan viran hakua jatketaan. 
 
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa hallintojohtajan 
viran hakuaikaa 7.8.2022 asti. Aiemmin määräaikaan mennessä tulleet hakemukset 
huomioidaan viran haussa. 

 
Päätös: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  
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Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 121 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Hallintojohtajan viran jatkettuna hakuaikana 7.8.2022 mennessä virkaan tuli 9 uutta 
hakemusta. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan valinnassa. Kunnanhallitukselle 
on ennalta toimitettu tiedot uusista hakijoista. Haastattelut suorittaa sama kunnanhal-
lituksen 23.5.2022 § 81 valitsema haastattelutyöryhmä. Aiemmin virkaa hakeneista 
Terhi Kultalahti on ilmoittanut 22.6.2022 peruuttavan hakemuksensa. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat henki-
löt. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti haastatteluun kutsuttavaksi Jussi-Pekka 
Ahosen, Elina Sillanpään ja Susanna Tuikan. 
 
Haastattelutyöryhmä esittää kunnanhallitukselle 12.9. kokouksessa ehdotuksensa 
valittavasta henkilöstä. Aiemmin virkaa hakeneet huomioidaan valinnassa. 
 
Merkittiin, että Alina Lehto poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (osallisuusjäävi). 
Puheenjohtajana toimi Jani Takamaa.  

 
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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122 § LAUSUNTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISOINNISTA / MUU-
TOKSET YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN 

Khall § 122 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Ilmajoen kunnanhallitus on 20.6.2022 käsitellyt ympäristöterveydenhuollon järjestä-
mistä 1.1.2023 alkaen. Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa neuvottelut ympäristöter-
veydenhuollon järjestämisestä yhteistoiminta-alueen, johon kuuluu Seinäjoki, Isokyrö, 
Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Äh-
täri, kanssa.  
 
Seinäjoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 käsitellyt ympäristötervey-
denhuollon uudelleen organisointia ja muutoksia ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
mintasopimukseen. 
 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023, on nykyisellään SOTE-or-
ganisaatioissa olevat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet organisoitava 
uudelleen. Suupohjan alueen kunnat neuvottelevat palvelun järjestämisestä vastuu-
kuntamallilla nykyisen Llky:n yhteistoiminta-alueella, samoin kuin Kurikka ja Ilmajoki 
nykyisen JIK ky:n alueella. 
 
Suurin Etelä-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista on Sei-
näjoen alueen ympäristöterveydenhuolto, jonka alueeseen kuuluu 12 kuntaa: Seinä-
joki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, 
Alavus ja Ähtäri. Tämä yhteistoiminta-alue toimii tällä hetkellä vastuukuntamallilla, 
vastuukuntana Seinäjoki. Yhteisenä toimielimenä on tällä hetkellä Seinäjoen kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan alaisuudessa toimii ympäristötervey-
denhuollon yhteistoimintajaosto, jolla ei nykyisellään ole päätäntävaltaa. 
 
Seinäjoen kaupunki on valmistellut organisaatiomuutosta siten, että Seinäjoen alueen 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus esitetään uusittavaksi 1.1.2023 al-
kaen edelleen nykyisen yhteistoiminta-alueen kuntien kesken seuraavin muutoksin: 
 
1. Ympäristöterveydenhuolto toimisi Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristön toi-

mialalla itsenäisenä tulosalueena. 
- Eläinlääkäreiden ja terveystarkastajien käytännön toiminta ei muuttuisi, aino-

astaan hallinto  
- Ei vaikutuksia kustannuksiin, palkkoihin tai toimipisteisiin 
- Yhteistyö rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa tiivistyisi. Haitta-

puolena etääntyminen muusta terveydenhuollosta, eläinlääkärit erkanevat 
muusta lääkärikunnasta. 

 
2. Ympäristöterveydenhuollon yhteisenä toimielimenä toimisi jatkossa Seinäjoen 

kaupungin lupa-asiainlautakunnan alaisuudessa toimiva yhteistoimintajaosto. Yh-
teistoimintajaostossa olisi sopimuskuntien valitsema edustus alueen kunnista. Yh-
teistoimintajaoston esittelijänä toimisi ympäristöterveysjohtaja. Jaoston puheen-
johtajan kotipaikkakuntaa ei olisi sopimuksessa määritelty. 
- Yhteistoimintajaosto päättäisi mm. ympäristöterveydenhuollon valvontasuun-

nitelmasta ja maksutaksasta, käsittelisi viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikai-
suvaatimukset sekä tekisi päätöksiä mm. terveyden-suojelulain mukaisista 
määräyksistä ja kielloista. 
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- Kuntien käytännön vaikutusmahdollisuudet ympäristöterveydenhuollon asi-
oista lisääntyisivät, koska yhteisessä toimielimessä olisi edustus koko alu-
eelta. 

- Käytännön muutokset esim. toimipisteissä tai päivystysalueissa käsiteltäisiin 
yhteistoimintajaostossa. 

- Esittelijänä toimisi ympäristöterveysjohtaja, jolla parempi toiminnan tuntemus 
kuin kaupunkiympäristöjohtajalla 

- Talousarvion hyväksyminen lupa-asiainlautakunnalla ja edelleen hallituksella 
ja valtuustolla. 

 
3. Sopimuksesta poistettaisiin 

- toimipisteluettelo 
o Toimipisteet eivät tälläkään hetkellä ole sopimuksen mukaiset. Jat-

kossa mahdolliset toimipistemuutokset käsiteltäisiin yhteistoimintajaos-
tossa. 

- eläinlääkäreiden päivystysalueiden määrittely 
o Rekrytointihaasteiden tms. johdosta joudutaan välillä tekemään muu-

toksia nopeassakin aikataulussa. Jatkossa käsiteltäisiin yhteistoiminta-
jaostossa. 

- ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalveluiden varautumismaksu 
o Tässä on ollut hankintalainsäädännön suhteen tulkinnanvaraisuuksia. 

Mahdollinen kilpailutus/tarveharkinta. 

 
Näiden muutosten lisäksi sopimukseen on tehty tarpeelliset päivitykset. 
 
Seinäjoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 omalta osaltaan hyväksy-
nyt Ilmajoen kunnan sopimusosapuoleksi, jos se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen 
ehdot. 
 
Seinäjoen kaupunginhallitus on omalta osaltaan hyväksynyt ympäristöterveydenhuol-
lon järjestämistapaan ja yhteistoimintasopimuksen valmistellut muutokset 1.1.2023 
alkaen ja pyytää muilta kunnilta lausunnot esitetyistä muutoksista 31.8.2022 men-
nessä.  
 
Lisäksi pyydetään lausunto siitä, hyväksyvätkö sopijakunnat Ilmajoen kunnan uudeksi 
sopimusosapuoleksi edellyttäen, että se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen. 
 
Ilmajoen kunnanhallitus on 20.6.2022 päättänyt käynnistää neuvottelut ympäristöter-
veydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen myös yhteistoiminta-alueen kanssa. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on jaettu lausuntopyyntö sekä Seinäjoen kaupungin ja 
naapurikuntien (11 kuntaa) sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteisestä toimieli-
mestä. Sopimukseen muutokset on merkitty punaisella tekstillä. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa, että Evijärven 
kunta hyväksyy omalta osaltaan yhteistoimintasopimusluonnokseen valmistellut muu-
tokset 1.1.2023 alkaen ja Ilmajoen kunnan sopimusosapuoleksi, jos se hyväksyy yh-
teistoimintasopimuksen ehdot. 
 
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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123 § ETELÄ-POHJANMAAN ALUEELLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2022-2025 

Khall § 123 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

 
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kun-
tien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen vä-
estön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava 
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja 
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- 
ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden 
kesken. 
 
Sote-uudistuksen kynnyksellä Etelä-Pohjanmaalla päädyttiin ennakoivasti kokoa-
maan alueelle ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, 
jota lähdettiin kokoamaan Aksilan, Rakenneuudistus- hankkeen ja SONet BOTNIAn 
yhteisellä vetovastuulla keväällä 2021. Ajankohtaisen tilanteen vuoksi käsiteltäviksi 
aihekokonaisuuksiksi valittiin sote-uudistuksen keskiössä olevia aiheita: 

 
1. Alueellisen tietojohtamisen suunnitelma 
2. Sote-tilannekeskus 
3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut (sisältää Etelä-Pohjanmaan huume-
ohjelman) 
4. Muistisairaan palveluketju 
5. TKIO-integraatio 
6. Lasten ja perheiden palvelut: monialaisen lastensuojelun ja lapsiper-
hepalvelujen tukeminen 

 
Järjestämissuunnitelman työstämistä on ohjannut päätyöryhmä, jonka puheenjohta-
jana on toiminut Tero Järvinen. Ryhmän jäseninä ovat olleet kunkin asiakokonaisuu-
den ryhmien puheenjohtaja ja lisäksi ryhmään nimettiin sote-toimijoita monipuolisesti 
edustavia jäseniä Aksilan ohjausryhmästä sekä sosiaalihuollosta. Suunnitelmaa on 
käsitelty myös Aksilan ohjausryhmässä toistuvasti. Suunnitelma on tehty ajanjaksolle 
2022–2025, mutta käytännössä se tulee vaatimaan päivitystä jo vuoden kuluttua sen-
kin vuoksi, että järjestämissuunnitelman suositusten edistäminen on vuosina 2022–
2023 keskeisesti osa sote-uudistushankkeita sekä hyvinvointialueen valmistelua ja 
sen toiminnan käynnistämistä. Sen jälkeen vastuutahot tulee määritellä uudelleen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 
21.6.2022 § 64. Yhtymähallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. 
 
Liitteenä on alueellisten työryhmien valmistelema ja Aksilan 
ohjausryhmän, sekä sairaanhoitopiirin valtuuston 6.6.2022 § 20 hyväksymä 
esitys alueelliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  
1. Evijärven kunta hyväksyy liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2022–2025.  
2. Evijärven kunnalla ei ole lausuttavaa järjestämissuunnitelmaan. 



EVIJÄRVEN KUNTA 29.8.2022 193 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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124 § JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 124 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 

Järvinet Oy:n osakassopimus on solmittu Alajärven kaupungin, Alavuden kaupungin, 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Evijärven kunnan, Järviseudun koulutuskun-
tayhtymän, Kauhavan kaupungin, Kauhavan Vesi Oy:n, Kuortaneen kunnan, Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen, Lappajärven kunnan, Millespakka Oy:n, Perhon kunnan, 
Soinin kunnan, Vimpelin kunnan, Ähtärin kaupungin ja Järvinet Oy:n välillä. 

Osakassopimusta on päivitetty Perhon kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialu-
een tultua Järvinet Oy:n osakkaiksi. 
 
Osakassopimus on käsitelty Järvinet Oy:n yhtiökokouksessa 15.6.2022 ja Järvinet 
Oy:n hallitus on sen osaltaan hyväksynyt. Kunkin sopimusosapuolen tulee vielä hy-
väksyä sopimus. 
 
Oheismateriaalina Järvinet Oy:n osakassopimus. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Järvinet Oy:n 
osakassopimuksen hyväksymistä. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi  
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125 § KUNNAN OMISTAMAN MAA-AINEKSEN LUVATON OTTO 

Tekla § 39 
9.8.2022 Kuntalaiselta tulleen ilmoituksen mukaan teknisen toimen varikkoalueella on kesä-

kuun lopulla 2022 kuljetettu maa-ainesta yksityisen toimesta yksityisen omistamalle 
kiinteistölle. Maa-ainesten lastaus ja kuljetukset on tehty maansiirtokalustolla ja on 
kokonaismäärältään kymmeniä kuutioita. 
 
Maa-ainesta ei ole kunnan toimesta pyydetty kuljettamaan pois teknisen toimen vari-
kolta. Kyseisiä maa-aineksia ei ole myyty, eikä niiden luovuttamisesta yksityiselle ole 
muutoinkaan sovittu.  

 
Kunnaninsinööri on keskustellut maa-ainesten vieneen henkilön kanssa puhelimitse 
ja henkilö on asian myöntänyt. 
  
 
Ehdotus: Tekninen lautakunta linjaa miten asiassa edetään 
 
Keskustelun perusteella muutettiin pohjaehdotusta siten, että: tekninen lautakunta 
päättää seuraavaa: 

1. Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnan viranhaltijan tekemään asiasta tutkin-
tapyynnön poliisiviranomaiselle välittömästi. 

2. Kunnaninsinööri konsultoi esimerkiksi kuntaliiton sopimusasiantuntijoilta ky-
seisen sopimusurakoitsijan sopimuksen välittömästä keskeyttämisestä ja pur-
kamisesta. Kunnaninsinööri valtuutetaan keskeyttämään ja purkamaan sopi-
mus saadun konsultaation ohjeistuksen mukaisesti. 

3. Mahdolliset korvaukset ja sanktiot sekä muut mahdolliset jatkotoimenpiteet 
päätetään erikseen tutkinnan perusteella. 
 

 
Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti  
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Tekla § 40 
22.8.2022 Teknisen lautakunnan 9.8.2022 kokouksen jälkeen kuntaliiton lakimies kiinnitti huo-

mion lautakunnan päätöksen § 39 kohtaan 1.  
 
Kuntaliiton lakimiehen mukaan tutkintapyynnön tekeminen on kunnan puhevallan 
käyttämistä, johon ovat oikeutettuja kuntalain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan mukai-
sesti kunnanhallitus ja kuntalain 41 §:n 3 momentin mukaisesti kunnanjohtaja. Tekni-
sellä lautakunnalla ei ole oikeutta tehdä, eikä valtuuttaa ketään tekemään tutkinta-
pyyntöä poliisille kunnan puolesta, koska asianomistajana on kunta kokonaisuudes-
saan. 

 
Jotta asian käsittelyn oikeellisuus varmistetaan ja muotoseikat pysyvät kunnossa, on 
teknisen lautakunnan käsiteltävä asia uudelleen ja esitettävä tutkintapyynnön tekemi-
nen kunnanhallitukselle päätettäväksi. 

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta kumoaa 8.9.2022 tekemänsä päätöksen § 39.  
Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavaa: 
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1. Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus päättää tehdä luvattomasta 

kunnan omistaman maa-aineksen ottamisesta tutkintapyynnön poliisiviran-
omaiselle välittömästi. 

2. Kunnaninsinööri konsultoi esimerkiksi kuntaliiton sopimusasiantuntijoilta ky-
seisen sopimusurakoitsijan sopimuksen välittömästä keskeyttämisestä ja pur-
kamisesta. Kunnaninsinööri valtuutetaan keskeyttämään ja purkamaan sopi-
mus saadun konsultaation ohjeistuksen mukaisesti. 

3. Mahdolliset korvaukset ja sanktiot sekä muut mahdolliset jatkotoimenpiteet 
päätetään erikseen tutkinnan perusteella. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall § 125 
29.8.2022   
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä luvattomasta kunnan omis-
taman maa-aineksen ottamisesta tutkintapyynnön poliisiviranomaiselle välittömästi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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126 § PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN MAA-AINESKERROKSET 

Tekla § 42 
22.8.2022 Valtuusto käsitteli uutta päiväkotia koskevan valtuustoaloitteen 22.3.2022 §:ssä 8. 

Valtuusto totesi päätöksessään § 8 valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi muutoin, 
paitsi se edellytti teknistä toimea selvittämään koekairauksilla päiväkodin piha-alueen 
toteutuneet maa-aineskerrokset. 

 
Aluetaito Oy on tehnyt 12.5.2022 päiväkodin piha-alueelle koekairauksen neljään 
kohtaan päiväkodin rakennusurakkaan kuuluvalle asfaltoidulle alueelle. 
 
Kairausten koekuopparaportti lähetetään esityslistan mukana. 
 
Valtuustoaloitteessa on esitetty kysymys: Miten aiotaan menetellä päiväkodin alueen 
rakennetuiksi kerrottujen, mutta rakentamattomien rakennekerrosten kanssa? Kuinka 
varmistetaan kerrotun mukaiset toteutuneet kerrokset? 
 
Ennen päiväkodin urakkatarjouspyyntöjä tekninen toimi teetti tulevan päiväkodin ra-
kennuspaikalta pohjatutkimuksen. Pohjatutkimuksen perusteella selvitetään sovel-
tuuko rakentamispaikka maanvaraisesti perustettavaan rakentamiseen. Pohjatutki-
muksella selvitetään yleensä ennen varsinaisen rakentamisen alkamista olevalta 
maan pinnalta alkaen mitä maalajiketta milläkin syvyydellä on ja mikä on esiintyvien 
maalajikkeiden kantavuus. Pohjatutkimuksen teki Aluetaito Oy.  
 
Päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntömateriaaliin sisältyi Aluetaito Oy:n laatima 
pohjatutkimusaineisto, jonka mukaan päiväkodin rakentajaksi valittava urakoitsija 
teettää varsinaiseen rakentamiseen tarvitsemansa suunnitelmat itse. 
 
Päiväkodin rakentamisurakkaan sisältyi päiväkodin leikkipihan ja varsinaisen päivä-
kotirakennuksen lisäksi pieni alue asfaltoitavaa kävelytietä ja kiinteistönhuoltoa var-
ten. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetty kysymys maakerrosten puutteista koskee siis päiväkodin 
rakentamisurakkaan sisältyneeseen asfaltoituun alueeseen.  

 
Evijärven uuden päiväkodin rakentamisen tarjouspyyntöaineistossa tai Evijärven päi-
väkodin rakentamista ohjaavassa muussa asiakirjassa ei ole esitetty sellaista kuvaa 
tai määrettä, jonka mukaan maanrakentaminen olisi täytynyt tehdä päiväkodin raken-
tamisurakkaan sisältyneellä asfaltoidulla alueella johonkin määrättyyn syvyyteen 
saakka. 
 
Aikaisemmassa vaiheessa, rakentamisen jälkeen, kunnaninsinööri on tiedustellut päi-
väkodin piha-alueella olevan asfaltoidun alueen rakennettuja maan kerrosvahvuuksia 
urakoitsijalta. Urakoitsija on vastannut kysymykseen sähköpostilla, jonka kunnaninsi-
nööri on välittänyt eteenpäin mm. valtuustoaloitteen tekijälle.  

 
Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää 
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 
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Keskustelun kuluessa Jarkko Pahkakangas ehdotti lisäksi, että lautakunta pyytää vii-
pymättä selvitystä KVR-urakoitsijalta, miksi asfaltoiduilla alueilla ei ole kairausten tu-
losten perusteella kuin keskimäärin 40cm kerrokset, vaikka ovat kertoneet kirjallisesti 
rakentaneensa ne 80cm vahvoina. Pohjatutkimukset tehnyt Aluetaito Oy taasen edel-
lyttää samoilla pohjatutkimuksilla 1m kerroksia päällystetyille alueille. Mitä KVR-ura-
koitsija esittää korjaukseksi/ korvaukseksi siitä, että nykyisillä kerroksilla routivuuson-
gelmista kärsivät asfaltoidut alueet eivät tule kestämään suunniteltua käyttöikää. Kun-
nan ei tulisi hyväksyä päiväkodin KVR-urakoitsijan työtä hyväksytyksi suoritetuksi en-
nen kuin mainitut puutteet on korjattu/korvattu asianmukaisesti ja hyväksytyksi. Ehdo-
tus raukesi kannattamattomana. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta merkitsee koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää 
päiväkodin piha-alueelle tehtyjen koekairausten tulokset kunnanhallitukselle ja edel-
leen valtuustolle tiedoksi. 
 
Jarkko Pahkakangas jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Merkitään: Antti Perkkalainen poistui pykälän käsittelyn aikana intressijäävinä ajaksi 
18.11–18.16 
 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-7699 550 
etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 126 
29.8.2023   

Oheismateriaalina koekairausraportti. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päiväkodin piha-alueelle tehty-
jen koekairausten tulokset tiedokseen ja esittää tulokset edelleen valtuustolle tie-
doksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Antti Perkkalainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä 
ajaksi 19.51– 20.14 
Merkittiin, että Pauli Hanhikoski poistui kokouksesta 19.51- 20.00. 
Merkittiin, että Markus Kattilakoski poistui kokouksesta klo 19.54 - 19.55 ja klo19.59. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
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127 § AISAPARI RY:N KUNTARAHOITUS OHJELMAKAUDELLE 2023-2027 

Khall § 127 
29.8.2022 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 
 Aisapari ry on valmistellut uuden kehittämisstrategian "Virtaa uusissa uomissa". Ta-

voitteena on olla monipuolinen, muutosjoustava alue, jossa innostutaan ja innoste-
taan. Ideat ja teot virtaavat, uusia uomia rakennetaan yhteisvoimin. Strategia on lähe-
tetty maa- ja metsätalousnimisteriöön. 

 
 Haettava CAP-rahoitus paikallista kehittämistä toteutettaviin toimiin. 

 
  EU  

43 % (€) 
Valtio  
37 % (€) 

Kunta  
20 % (€) 

Julkinen  
rahoitus  
yhteensä 

Yksityinen 
rahoitus  
tavoite 35 % 

Kokonais-
rahoitus  
yhteensä 

Monimuotoisten 
yhteisöjen virta 

2.204.728 1.897.091 1.025.455 5.127.273 2.760.840 7.888.113 

Monimuotoisen 
talouden virta 

1.469.818 1.264.727 683.636 3.418.182 1.840.560 5.258.742 

Strategiaa  
toteuttavat  
toimet yhteensä 

3.674.546 3.161.818 1.709.091 8.545.455 4.601.400 13.146.855 

Toimintaraha 625.454 538.182 290.909 1.454.545   1.454.545 

YHTEENSÄ 4.300.000 3.700.000 2.000.000 10.000.000 4.601.400 14.601.400 

 
Aiemmin kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kuntarahaosuus olisi 5,25 € / 
asukas. Aisapari hallitus esittää edelleen, että tuo 5,25 € / asukas laskutettava osuus 
vuosien 2023–2028 aikana pidettäisiin entisellään. Sen lisäksi Aisapari kohdentaisi 
tulevasta strategiasta kaksi kertaa ohjelmakauden aikana pelkästään kunnille haetta-
vaksi isompia yleishyödyllisiä investointihankkeita esim. liikuntaan, virkistysalueisiin 
tms. 100 % julkisella tuella. Tällä ohjelmakaudella rahoitus on ollut EU & valtio 70 % 
ja kuntien omarahoitus 30 %, joka säilynee myös tulevalle kaudelle. Tuota kautta ker-
tyisi puuttuvat 500.000 euroa. 
 
Näiden lisäksi, mikäli jotkut käynnissä olevista, päättyvistä hankkeista toteutuu suun-
niteltua pienempänä ja niistä jää kuntarahoitusta käyttämättä, myös nuo summat käy-
tettäisiin joko ohjelmakauden "perusrahoitukseen" tai jossakin kohden ohjelmakautta 
toteutettavaan lisävarojen jakamiseen.  

 
Oheismateriaalina Aisaparin strategia kaudelle 2023–2027 - Virtaa uusissa uomissa, 
Taulukko myönnetystä rahoituksesta 2014–2022 ja Talkootöiden määrä 2014–2021. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Aisapari ry:n kuntaraha-
osuudeksi 5,25 €/asukas vuosille 2023–2028. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

Khall § 128 
29.8.2022 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
Tekninen lautakunta 9.8.2022 ja 22.8.2022 
Sivistyslautakunta 9.8.2022 

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 9 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 10 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
   
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 42 Kirkonkylän koulun aidanuusimisurakan hyväksyminen 
 43 Tarjouksen hyväksyminen kunnan vuokratalokiinteistöjen arvon määrittämisestä
 44 Asuntohakemus 
 45–46 Pihateiden talvihoitoavustushakemus 
 47 Työnaikaisen takauksen päättäminen 
 48 Takuuajan takauksen hyväksyminen 
 49 Työnaikaisen takaussitoumuksen palauttaminen 
 50 Takuuajan takauksen hyväksyminen 
 51–53 Asuntohakemus  
 54 Sopimuksen mukainen tilitys venepaikkatuotoista Sillankorvan yrittäjälle 

 55 Asuntohakemus  
   

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 305 Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien ottaminen ajaksi 88..2022 – 3.6.2023 
 311 Opintovapaan myöntäminen 
312 Hankintarenkaan tuoretuotteet hankintakaudelle 1.7.2022 – 30.6.2024 + 2 vuo-
den optio 

 315 Kuljetustarjouksen hyväksyminen Evijärvi – vastaanottokeskus Seinäjoki 
316 Lukion ja peruskoulun yhteisen biologian ja maantiedon lehtorin vuorotteluva-
paan sijainen 

 317 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan valitseminen 
 318 Määräaikaisen henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan valitseminen 
 319 Henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan valinta, alakoulu 
 324 Ankkuriohjaajan sijaisen valinta 
 326 Perusopetuksen laaja-alaisen erityisopettajan valitseminen 
 327 Teknisentyön opettajan valitseminen 
 328 Eron myöntäminen 
 329 Valmistavan opetuksen opettajan valinta ajaksi 8.8.2022 – 3.6.2023 
 338 Digitaalisen ALLU-testin hankinta 
 342 Virkavaalin vahvistaminen 



EVIJÄRVEN KUNTA 29.8.2022 201 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 344 Sivistystoimen toimistonhoitajan sijaisen valinta 
 351 Särkikylän koulun teatteriretki 
 356 Oppilaspöytien ja -tuolien hankinta kirkonkylän koulun alkuopetukseen 
  

 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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129 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 129 
29.8.2022 

1. Kiinteistönluovutusilmoitus 1655469604219 

2. Kiinteistönluovutusilmoitus 1657115474073 

3. Kiinteistönluovutusilmoitus 1658035097279 

4. Kiinteistönluovutusilmoitus 1658316291625 

5. Kiinteistönluovutusilmoitus 1658414347740 

6. Kiinteistönluovutusilmoitus 1659700670445 

7. Kiinteistönluovutusilmoitus 1661097501471 

8. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000142458 

9. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000142460 

10. Kiinteistönluovutusilmoitus 000000142461 

11. Alajärven kaupunki_Valtuusto_13_06_2022_55 

12. ELY_Länsi_asettamispäätös LIITEkuntiin_220705 

13. ELY_Läntinen_jätehuollon_yhteistyöryhmä asettamispäätös_220705 

14. E-P liitto_Maakuntahallitus_pk_13.6.2022 nro 6 

15. E-P liitto_Maakuntavaltuusto 2_2022, 6.6.2022 

16. EPSHP_Jäsenkunnille_ tammi-toukokuu 2022 

17. EPSHP_Jäsenkuntaraportointi_ tammi-kesäkuu 2022 

18. EPSHP_Tiedote_Nyrkki_09082022 

19. EPSHP_Tiedote_Nyrkki_21062022 

20. Eskoo_Valtuusto_17.6.2022_§17-Tilinpäätös 2021 

21. Euroopan lapsiasiavaltuutettujen kannanotto Ukrainasta pakenevien lasten 

oikeuksien toteutumiseen_25082022 

22. JAMI_Yhtymähallitus pk 8_22.6.2022 

23. JAMI_Yhtymähallitus_pk 9_16.8.2022 

24. Jami_Yhtymähallitus_pk_5_2022_9.6.2022 

25. JAMI_Yhtymähallitus_pk_7_2022_21.6.2022 

26. JAMI_Yhtymävaltuusto pk 2_28.5.2022 

27. Kauhavan kaupunki_KV_Pöytäkirjan ote 20.6.2022 §34_Vastuuvapauden 

myöntäminen Ky Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle ja muille tilivelvolisille 

28. Kauhavan kaupunki_Valtuusto_Pöytäkirjan ote 20.6.2022_Ky Kaksineuvoisen 

vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen 

29. Korkein hallinto-oikeus_Päätös_15062022_Dnro 60_1_21 

30. Korkein hallinto-oikeus_Päätös_17062022 

31. KT_Yleiskirje 3_2022_Työ- ja virkaehtosopimusten palkantarkistukset sekä 

muut kustannusvaikutukset vuosina 2022–2024 

32. KT_Yleiskirje_10_2022_Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopi-

mus 2022–2025 (TS-22) 

33. KT_Yleiskirje_4_2022_Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä 

34. KT_Yleiskirje_5_2022_Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus 2022–

2025 

35. KT_Yleiskirje_6_2022_Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virka-

ehtosopimus 2022–2025 

36. KT_Yleiskirjeet 7 ja 8_2022 

37. KT_Yleiskirjeet 9, 10, 11, 12 ja13_2022 

38. Kuntaliitto_15.6.2022_Suomen liikkuvin kunta -kilpailu käynnistyy 
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39. Kuntaliitto_Yleiskirje 5_2022, 9.6.2022_Perusopetuslakiin, lukiolakiin, TUVA-

koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin muutoksia 1.8.2022 lu-

kien 

40. Kuntaliitto_Yleiskirje 6_17.8.2022_Suomen Kuntaliiton uusi suositus kunnalli-

sen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista loppuvuodelle 2022 

41. KY_2N_Ote 21.6.2022_ § 64 Etelä-Pohjanmaan alueellinen sote-järjestämis-

suunnitelma 

42. KY_2N_Pöytäkirja 24.5.2022 nro 5. 

43. KY_2N_Pöytäkirja_21.6.2022 nro 6. 

44. KY-2N_Ote 21.6.2022 § 64_Liite 7, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-

suunnitelma 

45. Lappajärven kunta_Valtuusto_20.6.2022 § 32_Esi-, perus- ja lukio-opetuksen 

järjestäminen yhteistyössä Järviseudun kuntien kanssa 

46. LSSAVI_11455_2022_ Ohje lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmää-

rän on oltava lastensuojelulain mukainen 

47. Metsäkeskus_Metsänkäyttöilmoitus_Kunta_2022-06-22_09-53-23 

48. MH 5474-05.04.01-2022 Tutkimuslupa LUKE kääväkkäät 

49. OKM_13171_2022-OKM-2Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen kunta-

kohtainen määräraha vuonna 2022 ja yleisten kirjastojen kirjatilaukset ja liit-

teet (2) 

50. Ote § KY-2N_Ote 21.6.2022 § 66_Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja 

tilintarkastajan tarkastuskertomus 

51. Valtiovarainministeriö_8.7.2022_Muutospäätös_kuntien valtionosuudet_2022 

52. Valtiovarainministeriö_8.7.2022_Muutospäätös_kuntien valtionosuu-

det_2022_liite 

53. VARELY9422021_Päätös_30.6.2022 

54. Vimpelin kunta_Khallitus_22_08_2022_210_Lausunto_ymparistoterveyden-

huollon organisoinnista_Muutokset ymp.terv.huollon yht.toimintasop. 

55. Vimpelin kunta_Valtuusto_13_06_2022_64_Esi_perus_ja_lukio_opetuk. 

56. VN_18604_2022-STM-1Ohjauskirje koskien palvelujärjestelmän varautumista 

tartuntatautilain covid-19-epidemian hallintaa koskevien määräaikai. 

57. VN_18790_2022-OM-1OM; Kirje; Kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelu OM ja liit-

teet 

58. VN_22991_2022_STM_Ohjauskirje työtaistelutoimiin varautumisesta ja sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta 

59. VN_2977_2022-PLM-14Turvallisuuskomitean suositus alueellisen ja paikalli-

sen varautumisen yhteensovittamisen edistämiseksi_allekirjoitettu 

 

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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130 § MUUT ASIAT 

Khall § 129 
29.8.2022  
 1. Kylien kehittämisrahan syksyn haku on auennut 
 2. Kuntamarkkinat 14.-15.9. 
 3. Seuraava kokous 12.9. 
 4. Sillankorvan leirintäalueen tilanne 
 5. Kunnan sijoitusten tilanne 
 6. Varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaveri 5.9. 
 7. Evilämmön tilanne  
 
 Merkittiin, että Antti Perkkalainen poistui kokouksesta klo 20.40.  
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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 111 – 126, 128 – 130  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 127 
 

 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  127 
 
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. 

 


