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1 § VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Tekla 84 §
18.12.2013 Evijärven vesilaitoksen jatkuvina ongelmina ovat pohjaveden riittävyys ja kulutuksen
kausiluonteisuus. Lappajärveltä ostetaan puhdasta vettä koko ajan 250 m³/vrk, hinta
oli tänä vuonna 0,48 € / m³. Kulutuksen ollessa kovimmillaan vettä on jouduttu ostamaan jopa 350 m³/ vrk. Lisäveden hinta on 1,00 € / m³. Viime vuosina Lappajärveltä
on ostettu puhdasta vettä noin 95.000 m² vuosittain. Tämän lisäksi joudutaan tekemään tekopohjavettä.
Vesihuoltolaitoksen investoinnit vuodelle 2014 ovat 1.510.000 €. Investoinneista suurimpia ovat jätevedenpuhdistamon saneeraus, automaattisen ohjauslaitteiston hankinta ja Heitinkankaan vedenottamon kunnostus. Jätevedenpuhdistamon saneeraus
on aloitettu tänä vuonna suunnittelutyöllä, jonka kustannus on n. 35.000 €. Vuoden
2014 investointiohjelmaan on varattu alustavan kustannusarvion mukaan n.
1.300.000 €, jotta jätevedenpuhdistamon toiminta saadaan ympäristölupaehtojen
mukaiselle tasolle. Tulevaisuudessa tulee myös investoida Hietakankaan vedenottamolle, jonne tulisi rakentaa veden alkalointiallas nykyisen lipeäalkaloinnin tilalle. Ko.
investointi (kustannusarvio noin 100.000 €) on alustavasti ajoitettu vuodelle 2016.
Nykyisten vedenottamoiden pohjaveden vähyyden takia vesilaitoksen on tulevaisuudessa satsattava entistä enemmän uusiin vedenhankintamenetelmiin. Tulevassa talousarviossa vesilaitoksen ylijäämäksi arvioidaan vuodelle 2014 87.890 € ja samaan
aikaan investoitavaa on n. 1,5 M €.
Vesihuoltolain 18 § mukaan: ”Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset
ja tasapuoliset. Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden
kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai
määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.”
Puhtaan veden hinta on nykyisten sääntöjen mukaan 1,20 € / m². Hintaa on korotettu
viimeksi vuonna 2006. Jäteveden hintaa on viimeksi nostettu vuonna 2009 1,60 eurosta nykyiseen 1,80 euroon.
Vesilaitos noudattaa omien sääntöjen lisäksi yleisiä toimitusehtoja, joissa kohdassa
5.2 Mittarin asentaminen sanotaan seuraavasti: ”… Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.” Tämä tarkoittaa, että liittyjä vastaa kunnossapitokustannuksista ja kunta
on noudattanut tätä käytäntöä. Esim. talviaikaan talosulkijat voivat vaurioitua traktorilla tehtävien lumitöiden yhteydessä ja korjauskulu kuuluu liittymän omistajalle, samoin vioittuneen mittarin vaihtaa kustannuksellaan liittyjä. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista lisätä vesilaitoksen omiin sääntöihin vielä selkeästi se, että kaikkien liittymismaksuun sisältyvien tarvikkeiden mm. vesimittari ja talosulkija hoito kuuluu liittymän omistajalle.
Vesilaitoksen säännöistä olisi tarkoituksenmukaista poistaa § 10, koska suurkuluttajaalennus on poistettu jo vuonna 2009.
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Vesi- ja viemärilaitoksen säännöt ovat luettavissa kunnan internetsivuilta
www.evijarvi.fi (Asuminen -> Vesi ja viemäri).
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että Evijärven kunnallisen vesilaitoksen ja viemärilaitoksen sääntöjä muutetaan
1.5.2014 alkaen seuraavasti:
Vesilaitoksen sääntömuutokset:
4 § Liittymismaksun perusteet, pykälän loppuun lisätään:
Talosulkija, vesimittari ym. liittymismaksuun sisältyvät tarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi ja hoitovastuu näistä kuuluu liittyjälle.
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 1,40 € / m³)
Poistetaan § 10 Suurkuluttaja-alennus. Pykälien numerointi muutetaan juoksevaksi
poiston jälkeen.

Viemärilaitoksen sääntömuutos:
8 § Kulutusmaksu
Kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 2,00 € / m³)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________

Khall
13.1.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Jukka Kuusela ehdotti, että jätevesimaksu korotetaan ehdotuksen mukaisesti, mutta puhtaan veden osalta korotus on 0,1 €/ m³
Ilmari Sulkakoski ehdotti Marja-Leena Kultalahden kannattamana, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle käsiteltäväksi suurkuluttaja-alennuksen mahdollista palauttamista varten.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus
asian palauttamisesta tekniselle lautakunnalle, joten seuraavat puheenvuorot voivat
koskea vain asian käsittelyn jatkamista. Puheenvuoroja ei käytetty.
Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat asian palauttamista tekniselle lautakunnalle, äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä (Kattilakoski, Kultalahti M-L, Sulkakoski, Vesala, Välikangas, Järvinen, Kultalahti T.) ja yksi
EI-ääni (Kuusela).
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Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus palauttaa asian, äänin 7-1 teknisen
lautakunnan käsiteltäväksi.
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2 § ISOHALLI – NIMISEN TILAN JA POHJANTIE I – NIMISEN TILAN MÄÄRÄALAN MYYMINEN
Khall § 198
23.9.2013 Kunta on pyytänyt tarjouksia Isohalli – nimisestä tilasta teollisuushallirakennuksineen
osoitteessa Kärritie 2 ja Pohjantie – nimisen tilan määräalasta, joka rajoittuu Isohalli –
nimiseen tilaan. Tarjoukset tuli jättää 10.9.2013 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta:
LSM Yhtiöt Oy
213.500 €
Tapani Pykäri
121.840 € +puuston arvo.
LSM Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Lassila ilmoitti, että haluaisivat kuitenkin tehdä
lopullisen kaupan Maanrakennus Lassila Oy:n kanssa. Maanrakennus Lassila Oy:n
omistaa samat henkilöt kuin LSM Yhtiöt Oy:n ja toiminta ja käyttötarkoitus tulisi olemaan tarjouksen liitteen mukainen.
Tarjous liitteineen jaetaan jäsenille esityslistan mukana.
Kauppakirja liitteenä no 2.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Maanrakennus
Lassila Oy:lle myydään Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijaitseva Isohalli – niminen tila, kiinteistötunnus 52-401-2-157, pinta-alaltaan noin 3.910 m² teollisuushalli rakennuksineen, rakennuksen pinta-ala on noin 1.665 m², sekä erillinen noin 539 m2 :n
määräala Pohjantie I –nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 52-401-2-278, puustoineen
liitteenä no 2 olevan kauppakirjan mukaisesti.
Ilmari Sulkakoski kannatti kunnanjohtajan ehdotusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______
Valt § 62
30.9.2013

Tarjous liitteineen jaetaan esityslistan mukana.
Kauppakirja liitteenä no 1.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

_____________
Khall
13.1.2014

LSM-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Juha Lassila on esittänyt sähköpostitse 20.12.2013
muutospyynnön, että kauppakirja tehtäisiin alkuperäisen tarjouksen mukaisesti LSMYhtiöt Oy:n kanssa.
Kauppakirja liitteenä no 1.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että LSM-Yhtiöt
Oy:lle myydään Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijaitseva Isohalli – niminen tila,
kiinteistötunnus 52-401-2-157, pinta-alaltaan noin 3.910 m² teollisuushalli rakennuksineen, rakennuksen pinta-ala on noin 1.665 m², sekä erillinen noin 539 m2 :n määräala Pohjantie I –nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 52-401-2-278, puustoineen liitteenä
no 1 olevan kauppakirjan mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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3 § TONTIN OSTAMINEN AKI VIITALALTA
Tekla 83 §
18.12.2013 Kunta on myynyt Aki Viitalalle 1.400 m² määräalan Nissinkangas nimisestä tilasta
18.4.2009 hintaan 1 €. Myöhemmin Viitala on muodostanut määräalasta tontin, joka
on nykyisessä Nissinkankaan asemakaavassa tontti nro 4 korttelissa 401. Kunta on
rakentanut kesällä 2012 viemäri- ja vesijohtoverkon Pukkilantieltä Nissinkankaan
kaava-alueelle. Viemäri- ja vesijohto on vedetty keskeltä Aki Viitalan omistamaa tonttia nro 4. Tontille ei voi tämän vuoksi rakentaa.
Näin ollen kunnalla on kaksi vaihtoehtoa: kaivaa vesi- ja viemärijohto ylös ja sijoittaa
ne kulkemaan viereistä viheraluetta pitkin tai lunastaa tontti takaisin kunnalle.
Johtojen siirtämisen arvioidaan maksavan n. 5.800 € (alv. 0 %). Aki Viitala on lähettänyt kunnalle 5.12.2013 päivätyn tarjouksen, jossa hän tarjoaa tonttia kunnalle takaisin hintaan 2.300 €. Tontin hinta muodostuu Viitalan mukaan kuluista, jotka hän on
maksanut lohkomisesta ym. (puhelinkeskustelu Saari-Viitala 5.12.2013).
Kunnalla on myynnissä Nissinkankaalla runsaasti tontteja. Lisäksi Pukkilantien varressa on kuusi muuta vapaata tonttia. Viitalan omistama tontti sijaitsee Pukkilantien
varrella teollisuusaluetta vastapäätä.
Hallintosäännön 29 § mukaisesti maapolitiikka kuuluu kunnanhallituksen toimialaan.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää ostaa Aki Viitalalta tontin nro 4 korttelissa 401 hintaan 2.300 €.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____________
Khall
13.1.2014

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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4 § JÄTEVESIPUHDISTAMON TEHOSTAMISSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Tekla 87 §
18.12.2013 Ympäristöluvan mukaisen jätevedenpuhdistamon tehostamistoimenpiteen
suunnitelmat on lähetettävä ELY-keskukselle vuoden 2013 loppuun mennessä.
Jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelun on tehnyt Maveplan Oy.
Maveplan Oy on toimittanut ELY-keskukselle lähetettävät asiakirjat teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Maveplan Oy:n saneeraussuunnitelman,
päivätty 7.11.2013, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Tekninen lautakunta lähettää jätevedenpuhdistamon tehostamistoimenpideasiakirjat
ELY-keskukselle ympäristöluvan mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____________

Khall
13.1.2014

Suunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.
Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen on tarpeen pyytää tarjouksia urakasta. Koska
kyseessä on suuri ja erityisosaamista vaativa urakka, tarjouskilpailussa olisi tarkoituksenmukaista käyttää rajoitettua menettelyä. Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia
pyydetään etukäteen määrätyltä joukolta toimittajia, jotka arvioidaan soveltuviksi.
Toimittajien löytymiseksi julkaistaan tarjouskilpailusta ilmoitus Kansallisessa julkisten
hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMAssa). Hankinnasta kiinnostuneiden yritysten tulee ilmoittautua eli jättää osallistumishakemuksensa asetettuun määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen arvioidaan hakijoiden soveltuvuus, ja tarjouspyyntö lähetetään vain sopiviksi katsotuille hakijoille.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Maveplan Oy:n tekemän jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman, päivätty 7.11.2013.
Kunnanhallitus päättää, että jäteveden puhdistamon saneerauksesta pyydetään tarjouksia. Tarjouspyynnössä käytetään rajoitettua menettelyä ja tarjouskilpailusta julkaistaan ilmoitus HILMA:ssa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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5 § TARJOUSKILPAILU SILLANKORVAN LEIRINTÄALUEEN VUOKRAUKSESTA
Khall
13.1.2014

Kunnanhallitus on pyytänyt tarjouksia Sillankorvan leirintäalueen vuokrauksesta
7.10.2013 § 206.
Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, jossa Marita Luomansuu tarjoutuu vuokraamaan Sillankorvan leirintäalueen 1.5.2014 lähtien vuoden 2016 loppuun vuokralla
1.000 € / vuosi.
Sillankorvan leirintäalueesta on vuokrasopimus Marita Luomansuun kanssa ajalla
1.5.2009 – 30.4.2014. Vuosivuokra on sopimuksen mukaan 1.000 € / vuosi (sis. alv.).
Vuokra on ollut sidottuna elinkustannusindeksiin, joka on tarkistettu viimeksi
1.5.2013, jolloin vuokra on ollut 1089,39 € (sis. alv.).
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Marita Luomansuun tarjouksen.
Tarjouksen yksityiskohdista neuvotellaan yrittäjän kanssa vuokrasopimusta tehtäessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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6 § RUURIKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNTIELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Khall
13.1.2014

Ruurikkalan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kortteleissa 310-312 ja 314315 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Maankäyttö- ja rakennuslain
62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettava nähtäville.
Kaavanlaatija on tehnyt jo OAS:n yhteyteen kaavaluonnoksen, josta olisi syytä nähtävillä olon aikana pyytää kaikki tarpeelliset lausunnot.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Ruurikkalan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kortteleissa 310–312 ja 314–315 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi, ajalle 15.1. – 14.2.2014.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Terhi Kultalahti poistui esteellisenä, osallisuusjäävi.
Puheenjohtajana toimi Ilmari Sulkakoski
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7 § VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN, ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOINA OLEVIEN SOSIAALIHUOLLON TOIMINTAYKSIKÖIDEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN SEKÄ ENNAKKOÄÄNESTYSAIKOJEN VAHVISTAMINEN
Khall
13.1.2014

Europarlamenttivaalit toimitetaan 25.5.2014. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 14.-20.5.2014 (keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikoista, yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
- ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi
- sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen tiistaihin 13.5.2014 klo 16.00 mennessä
keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla.
Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona:
- kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä
määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9:ää eikä klo 18:n jälkeen;
- laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina;
- kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä
aikana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa:
1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuoneessa,
osoite Viskarinaukio 3,
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa lautakuntien kokoushuoneessa, osoite Viskarinaukio 3, arkipäivisin 14.-16.5. ja 19.-20.5. klo 9.00 – 17.00,
lauantaina 17.5. klo 10.00 – 15.00 ja sunnuntaina 18.5. klo 11.00-15.00.
3. laitosäänestyspaikkana on Antinrinteen palvelukeskus vaalitoimikunnan erikseen
ilmoittamana ajankohtana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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8 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN
Khall
13.1.2014

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti.
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
kolme muuta jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä,
joita kuitenkin on oltava vähintään kolme.
Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet seuraavasti:
Vaalilautakunta
Pj Lauri Tähtinen
Vpj Laimi Bergbacka
John Söderlund
Anneli Mars
Keijo Forsbacka

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Heikki Melender
2. Mikko Paalanen
3. Marja-Leena Söderlund
4. Ulla Lassila
5. Pauli Haapala
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Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:
1. Teemu Kauris
2. Eila Levänen
3. Susanna Välikangas
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9 § SOTE- JA KUNTARAKENNEUUDISTUKSEN MAHDOLLINEN VAIKUTUS EVIJÄRVEN
PALVELUTUOTANNON JÄRJESTÄMISEEN
Khall
13.1.2014

SOTE- uudistuksen yhtenä kohtana on perustason järjestämisen organisointi. Yhtenä
vaihtoehtona on, että palvelunjärjestäjänä toimii ainoastaan vastuukunta. Kunnilla olisi ehdotuksen mukaan mahdollisuus liittyä myös suoraan SOTE-alueeseen. Perustason SOTE alueen vastuukunnan asukasmäärän tulee olla vähintään noin 20.000
asukasta. Viimekädessä, uudistuksen toteutuessa, valtioneuvosto päättää onko kunnalla oikeus toimia vastuukuntana.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee aiheesta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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10 § VALTUUTETTU MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE MUUTOKSEN HAKEMISEKSI VEROTUSPÄÄTÖKSEEN
Khall
13.1.2014

Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 16.12.2013 valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan
kunnanhallituksen ryhtyvän välittömästi ajamaan veropäätöksen muutosta
29.10.2013 lähtien vuosilomalla olevan kunnanjohtaja Seija Teittisen kotikunnan
muuttamiseksi Evijärvelle. Aloitteessa on myös kysymys” onko kunnanhallitus hakenut muutosta veropäätökseen ja jos ei ole, niin miksi?”. Aloite on liitteenä no 2.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Seija Teittisellä ei ole vuokraasuntoa eikä omistusasuntoa Evijärvellä. Kunnanhallituksen mielestä kansalaisilla on
oikeus päättää, pitävätkö asuinpaikkanaan kuntaa, jossa omistavat asuntonsa vai ei.
Kunnanhallitus ei tule käyttämään viranhaltijoiden työaikaa eikä lakitoimistopalveluita
hakeakseen kotikunnan muutospäätöstä.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus ryhtyy välittömästi toimiin virheelliseen kotikuntaan maksettujen verorahojen palauttamiseksi Evijärvelle viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin ja kotikuntalain 2. §:ään.
Ilmari Sulkakoski ja Susanna Välikangas kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä.
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11 § VALTUUTETTU MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE MUUTTAA HALLITUKSEN KESKUSTELUKÄYTÄNTÖÄ
Khall
13.1.2014

Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 16.12.2013 valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan,
että kunnanhallituksen jäsenille vartaan oikeus ja mahdollisuus tuoda esille tärkeiksi
katsomiaan asioita kunnanhallituksen kokouksessa eikä vasta kokouksen jälkeen.
Aloite on liitteenä no 3.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen nykykäytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenet voivat vapaasti kokouksen päätyttyä ottaa
esille mielestään tärkeitä tai mielenkiintoisia asioita. Selkeä enemmistö hallituksen jäsenistä pitää käytäntöä hyvänä ja toimivana. Hallituksen jäsenellä on myös mahdollisuus tuoda asiansa esille ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus voi
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö § 23). Näin ollen hallitus ei muuta hallintosääntöä eikä hallituksen työjärjestystä.

Ilmari Sulkakoski ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta.
Markus Kattilakoski ehdotti, että kunnanhallitus jatkaa ainakin vuodesta 2004 alkanutta käytäntöä, jossa kunnanhallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tuoda esille tärkeäksi katsomiaan asioita kokouksen aikana eikä kokouksen päättämisen jälkeen.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus,
jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä
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12 § VALTUUTETTU MARKUS KATTILAKOSKEN VALTUUSTOALOITE VELVOITTAA KUNNANHALLITUS KIRJALLISESTI SELVITTÄMÄN MIKSI KUNNANHALLITUKSEN PYKÄLÄ 259
ON JULISTETTU SALAISEKSI
Khall
13.1.2014

Valtuutettu Markus Kattilakoski teki 16.12.2013 valtuustoaloitteen, liite no 4, jossa
vaaditaan kunnanhallitusta kirjallisesti selvittämään valtuustolle miksi se on julistanut
pykälän 259 salaiseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että käsitellessään kunnan työntekijöitä koskevia asioita, on se julistanut niitä koskevat pykälät salaisiksi. Tästä syystä
myös pykälässä 259 käsitellyn asian hallitus on julistanut salaiseksi koko sen käsittelykaaren ajan.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että vuoden 2013 kunnanhallituksen § n:o 259 ei julisteta salaiseksi.
Puheenjohtaja totesi, että on jätetty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotuksen, jota ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.

Markus Kattilakoski jätti eriävänmielipiteensä
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13 § LAUSUNTO MARKUS KATTILAKOSKEN VALITUKSESTA VAASAN HALLINTOOIKEUTEEN HANHIKOSKEN MYYMISESTÄ SEKÄ VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ OLLA PITÄMÄTTÄ NEUVOA-ANTAVAA KANSANÄÄNESTYSTÄ
Khall
13.1.2014

Markus Kattilakoski jätti Vaasan hallinto-oikeuteen 10.12.2013 valituksen, liite no 5,
valtuuston päätöksestä myydä Hanhikosken voimalaitos sekä valtuuston päätöksestä
olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä. Valituksessaan Kattilakoski A)
ilmoittaa myynnin tapahtuneen liian nopeasti, jotta kansalaiskeskustelu olisi voinut
toteutua hänen mukaansa tarpeeksi huolellisesti, B) tyytymättömyydestään valtuuston päätöksestä olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä sekä C) kirjoittaa laajasti 1990-luvun puolivälissä myydystä energialaitoksesta ja sen myynnistä
saadusta liian vähäisestä korvauksesta ja päättää seuraavasti ” Tuolloinkin oli kova
kiire myymään ilman asianmukaisia selvityksiä. Poliitikot eivät saaneet tai eivät halunneet saada riittävästi puolueetonta tietoa. Kunnanhallituskin erotettiin, ensimmäistä kertaa Suomen historiassa myyntihässäkässä. Kun evijärveläiset nykypäättäjät eivät ole ottaneet opiksi menneestä, olisi eduksi, että oikeuslaitos kyseenalaistaisi
evijärveläisten päätöksenteon tässä asiassa. Tämän jälkeen voitaisiin järjestää neuvoa-antava kansalaisäänestys kuntalaisten enemmistön tahdon mukaisesti Hanhikosken tulevaisuudesta.” Kattilakoski liittää näin 1990 -luvun tapahtumat sekä Hanhikosken myynnin. Valittaja haluaa hallinto-oikeuden kyseenalaistavan valtuuston
päätöksenteon, koska valtuutetut eivät ole valittajan näkemyksen mukaan ottaneet
menneisyydestä opiksi.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että: Hanhikosken
voimalaitoksen tulevaisuutta on ensimmäisen kerran käsitelty valtuustoseminaarissa
30.8.2008, jonka perusteella on päätetty pyytää tarjoukset voimalaitoksen kunnon,
korjaustarpeen, hinnan ja myyntiperiaatteiden arvioinnista. Vesirakentaja Oy on tehnyt selvityksen syksyllä 2010 ja se on annettu kunnanhallituksessa tiedoksi 23.8.2010
§ 118 sekä valtuustossa 4.10.2010 § 39.
Lisäksi Vesirakentaja Oy:ltä pyydettiin jatkoselvitys, jonka Ari Aalto Vesirakentaja
Oy:ltä esitteli valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille valtuustoseminaarissa
1.4.2011. Selvitys käsiteltiin kunnanhallituksessa 18.4.2011 § 81 sekä valtuustossa
28.4.2011 § 18. Lisäksi Hanhikosken voimalaitoksen tulevaisuutta on pohdittu sekä
valtuuston että kunnanhallituksen iltakouluissa useita kertoja vuosina 2010 - 2013.
Kunnanhallitus nimesi 27.2.2013 kokouksessaan työryhmän miettimään Hanhikosken
voimalaitoksen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Työryhmän ensimmäisessä 3.4.2013 kokouksessa käsiteltiin peruskorjaus- ja vuokrausvaihtoehtoa sekä myyntiä nykyisessä
kunnossa. Työryhmä päätyi 25.4.2013 kokouksessaan esittämään kunnanhallitukselle Hanhikosken voimalaitoksen myyntiä.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2013 työryhmän esityksen perusteella,
että Hanhikosken voimalaitoksesta pyydetään ostotarjouksia.
Valtuutetuilla on ollut pitkä harkinta-aika ja mahdollisuus hankkia omaehtoisestikin
tietoa päätöksenteon pohjalle.
Kun valtuusto päätti olla järjestämättä neuvoa antavaa kansanäänestystä, syynä ei
ollut aikapula tai muu aikatauluun liittyvä asia. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti
11.11.2013 kunnanhallituksen ehdotuksen, että kunnallislain 31 § mukaista neuvoaantavaa kansanäänestystä Hanhikosken voimalaitoksesta ei järjestetä, koska val-
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tuutetuilla on poliittinen päätösvalta Hanhikosken voimalaitoksen suhteen. Kansanäänestys olisi neuvoa-antava, varsinaisen päätöksen tekisi valtuusto. Eli neuvoaantavan kansanäänestyksen järjestäminen ei ollut riippuvainen järjestämiseen tarvittavan ajan tarpeesta.
Evijärven kunta ei voi huomioida Hanhikosken voimalaitoksen päätöksenteossa mitä
1990 –luvun puolivälissä päätöksentekoprosessissa mahdollisesti on tehty tai oltu tekemättä. Evijärven kunta pitää aiheettomana Kattilakosken valitusta, jossa merkittävänä valituksen motiivina ovat 1990 – luvun puolivälin mahdolliset tapahtumat. Valituksessa kohta ”Kun evijärveläiset nykypäättäjät eivät ole ottaneet opiksi menneestä,
olisi eduksi, että oikeuslaitos kyseenalaistaisi evijärveläisten päätöksenteon tässä
asiassa” osoittaa valittajan liittävän Hanhikosken myyntiin täysin irrallisen asian.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.
Kunnanhallitus pyytää Vaasan hallinto-oikeutta käsittelemään valitusta nopeutetussa
järjestyksessä vedoten valituksen motivoinnin irrallisuuteen valtuuston päätöksestä
myydä Hanhikoski sekä olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Markus Kattilakoski poistui esteellisenä.
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14 § VALTUUSTOSEMINAARI
Khall
13.1.2014

Vuoden 2014 talousarviossa varattiin määrärahoja valtuustoseminaarin pitämiseksi.
Kunta saa merkittävän summan rahaa Hanhikosken myymisestä. Niiden tarkemmasta käyttötarkoituksesta ei ole päätöstä ja valtuustoseminaarin yhtenä tarkoituksena on käsitellä asiaa.
Seminaarissa työryhmätyöskentelyn avulla tavoitellaan yhteistä tahtotilaa kunnan kehittämisen suunnasta, SOTE-uudistuksiin reagoinnista sekä mahdollisesti kuntarakenneuudistuksen vaikutuksista kehittämismahdollisuuksiin. Seminaari on suunniteltu
pidettäväksi Vaasassa 21.3. - 22.3.2014 siten, että linja-auto lähtisi kunnantalolta klo
8.00 ja arvioitu saapumisaika lauantaina 22.3.2014 olisi noin klo 18.30
Seminaarin pitopaikoista sekä illallisjärjestelyistä pyydettiin tarjouksia. Alustavien
tarjousten perusteella seminaarin pitopaikaksi parhaiten sopisi Radisson Royal Blue
hotelli ja sen kuluihin varataan 4.063 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa seminaarin
kokonaismenoihin varattiin 13.000 euroa. Kuljetuksen sekä illallisen järjestäminen
määräytyy myöhemmin, kun seminaariin osallistujien määrä tarkentuu.
Valtuustoseminaarissa käsitellään alustavan ohjelman mukaan ennen kaikkea seuraavia aiheita:
- Maakuntien vertailu
-

Miten Evijärvi asemoituisi Etelä-Pohjanmaan tai Pohjanmaan maakunnan tulevaisuudessa?

-

SOTE uudistuksen tuomat mahdollisuudet Evijärven kehittämiseksi. Mikä
SOTE vaihtoehto on meille paras?

-

Mikä on Evijärven elinvoimaisuuden kannalta kaksi tärkeintä asiaa?

-

Miten saamme uusia veronmaksajia?

-

Miten käyttää Hanhikosken voimalaitoksen myymisestä saatuja rahoja?

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valtuustoseminaari pidetään
Vaasassa 21- 22.3.2014 ja hyväksyy Radisson Royal Blue hotellin alustavan tarjouksen seminaarin pitopaikaksi. Tarjouksen yksityiskohdista neuvotellaan kun selviää
tarkemmin kuinka moni valtuutettu osallistuu seminaariin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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15 § VALTUUSTON 16.12.2013 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall
13.1.2014

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 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 16.12.2013 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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16 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall
13.1.2014

Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka kuntalain nojalla on
siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 18.12.2013.
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t 89/2013, 1/2014
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 10
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 87, 93, 1/2014
Teknisen toimiston toimistonhoitaja:
Päätökset §:t 57/2013, 1-2/2014
Kunnanhallituksen puheenjohtaja:
Päätökset §:t 8
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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17 § ILMOITUSASIAT
Khall
13.1.2014

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
19.11.2013.
2. Seinäjoen kaupunki, ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston kokouspöytäkirja 26.11.2013.
3. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
26.11.2013.
4. Etelä-Pohjanmaan liitto: Maakuntavaltuuston kokouspöytäkirja 2.12.2013.
5. Kuntaliiton yleiskirje 4.12.2013: Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien
myyntihintojen tarkistaminen.
6. Valtiovarainministeriön päätös 9.12.2013: Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2013, mom. 28.90.30.
7. Aluehallintoviraston päätös 10.12.2013: Perustoimeentulotukeen maksettavat
valtionosuusennakot vuonna 2014.
8. Etelä-Pohjanmaan liitto: Kulttuurilautakunnan kokouspöytäkirja 10.12.2013.
9. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
10.12.2013.
10. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus 10.12.2013 § 187: Kauhavan
hammashoidon sisäilmaselvitys.
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus 10.12.2013 § 196: Työpajatoiminnan henkilöstön työsuhteiden jatko.
12. Järviseudun koulutuskuntayhtymä: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
11.12.2013.
13. Kuntaliiton yleiskirje 11.12.2013: Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset
Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa.
14. Keva 13.12.2013: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto
jäsenyhteisöille.
15. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus 13.12.2013 § 135: Palvelutuotteet ja suoritteiden hinnat vuonna 2014.
16. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallitus 13.12.2013 § 136: Ylläpitomaksutaksan tarkistaminen 1.1.2014 alkaen.
17. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky: Hallituksen kokouspöytäkirja
16.12.2013.
18. Etelä-Pohjanmaan liitto: Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 16.12.2013.
19. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 16.12.2013 § 246: Hinnasto
vuodeksi 2014.
20. Kuntaliiton yleiskirje 19.12.2013: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2014 alusta.
21. Kuntaliiton yleiskirje 19.12.2013: Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annetun lain muuttaminen 1.1.2014 alkaen.
22. Aluehallintovirasto 31.12.2013: Työsuojelutarkastusten 13/2800, 13/5251 ja
13/5252 tarkastuskertomukset.
23. Kiinteistönluovutusilmoituksia 12 kpl.
24. Etelä-Pohjanmaan liitto 18.12.2013: Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia -luonnoksesta.
25. Etelä-Pohjanmaan liitto 28.11.2013: Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 2, 6, 9, 12, 13, 15 ja 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 3-5, 7-8, 10-12, 14 ja 18

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –
aika

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

Evijärven kunnanhallitus
Viskarinaukio 3
62500 EVIJÄRVI
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi
telefax: 06-765 1682
Pykälät
3-5, 7-8, 10-12, 14 ja 18

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Ks. jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 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

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen,
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö 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
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 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 arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen 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

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

pykälät

pykälät

1)
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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