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59§ ESIOPETUKSEN TILANTARVE
Tekla § 23
12.4.2016

Kirkonkylän koulun esikoululaiset, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito, sekä koululaisten iltapäivätoiminta on järjestetty väistötiloissa vuodenvaihteesta 2012-2013 alkaen. Väistötiloihin on jouduttu, koska koulukeskuksen pihapiirissä olevassa, erillisessä, esikoulutilana toimineessa rakennuksessa todettiin oireiluja aiheuttava sisäilmaongelma, joka todennettiin terveystarkastajan suorittamilla mittauksilla.
Oireiluja aiheuttivat PAH-yhdisteet, jotka liian suurena pitoisuutena estävät rakennuksen kokopäiväisen käytön. Terveystarkastajan ohjeistuksen mukaan rakennus voi
kuitenkin olla käytössä, mikäli käyttö on tilapäistä.
Esiopetustilana tällä hetkellä toimii kirkonkylän koulun ruokasali/näyttämö ja tilan jatkeena oleva pieni ryhmätila sekä varastohuone lepohetkeä varten. Tilaa on yhteensä
noin 90m². Esiopetustilaan luonnonvaloa tuo ainoastaan korkealla, noin kolmen metrin korkeudella olevat ikkunat, joista näkee vain taivasta. Lepohuoneessa ikkunoita ei
ole lainkaan. Tila on alun perin tehty näyttämöksi ja esimerkiksi akustiikaltaan se on
kaikuva. Tilan kaikumisen vähentämiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta tilan korkeudesta johtuen kaikumista edelleen on.
Esiopetustila sekä lepohuone ovat välittömästi liikuntasalin seinän takana. Esiopetustilan ja liikuntasalin erottaa toisistaan väliaikaiseksi rakennettu seinä, joka eristyksistään huolimatta päästää lähes kaiken sisäliikunnasta aiheutuvan äänen esiopetustilaan.
Esikoulun päättymisen jälkeen samassa tilassa on myös esioppilaiden iltapäivähoito
sekä 1-2 luokkalaisten iltapäivätoiminta. Lisäksi iltapäivähoidon tiloissa tarvitaan esikoululaisille huone häiriötöntä lepohetkeä varten.
Tilan ilmanvaihto on äänekäs ja hieman ylitehoinen, koska tilan ilmanvaihto on suunniteltu toimimaan osana liikuntasalin ilmanvaihtoa. Väistön ajan oppilaat ovat ruokailleet omissa luokissaan.
Kuluvana lukuvuonna esikoululaisia on 20. Esikoululaisten määrän kasvaessa tilat
käyvät liian ahtaiksi. Henkilömäärän noustessa myös melutaso nousee entisestään.
Seuraavalle lukuvuodelle esikouluun on ilmoitettu jo 29 oppilasta ja ryhmä joudutaan
jakamaan kahteen. Lukuvuonna 2017 -2018 on myös tulossa henkilömäärältään suurin piirtein samankokoinen ryhmä.
Sivistystoimen, sekä koulun henkilöstön mukaan, nykyisissä väistötiloissa ei voi enää
toimia mikäli oppilasmäärä nousee nykyisestään. Opettajilta tulleen palautteen mukaan ahtaat ja epäkäytännölliset tilat, sekä pienistä tiloista korostuva melu ja kaikuminen aiheuttavat esikouluikäisissä lapsissa ylimääräistä levottomuutta ja rasittaa
myös työntekijöitä.
Sivistyslautakunta on päätöksessään § 60 24.11.2015 pyytänyt teknistä toimea selvittämään mahdollisten siirrettävien vuokratilojen ja rakentamisen kustannukset, sekä jo
olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuudet. Sivistyslautakunnan päätöksen § 60
mukaan päätökset lisätilan suhteen tehdään, kun kouluverkkoselvitys on käytettävissä.
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Vaihtoehtoisia tiloja on mietitty yhdessä sivistystoimenjohtajan sekä kirkonkylän koulun johtajan ja yläkoulun ja lukion rehtorin kanssa. Kirkonkylän koulun johtavan opettajan kertoman mukaan pedagogisten opetusmenetelmien kehittyessä pidetään erityisen tärkeänä, että 0-2 luokkalaisten opetus tapahtuisi samassa rakennuksessa.
Näistä syystä johtuen tiloja on kartoitettu koulukeskuksen välittömästä läheisyydestä.
Tarkastelussa on ollut seuraavat rakennukset:
-

Nykyisen tilan laajentaminen liikuntasalin varastoon. Laajennuksella saataisiin lisää tilaa noin 60 m². Tila on kuitenkin suunniteltu varastoksi, joten se ei suoraan
sovellu opetustilaksi. Varaston ja liikuntasalin välille täytyisi rakentaa kiinteä äänieristetty väliseinä. Tämä ei kuitenkaan kokonaan poista liikuntasalista kantautuvia ääniä. Varaston ilmanvaihto täytyisi muuttaa opetustilaan soveltuvaksi. Lisäksi
liikuntasalin välineille täytyisi hankkia vastaavan kokoinen lämmin varastotila liikuntasalin yhteyteen esim. vuokraamalla.

-

Kirjaston tilat. Mikäli kirjasto siirrettäisiin toisaalle, voitaisiin nykyinen tila jakaa väliseinillä useampiin tiloihin. Lisäksi WC tiloja tulisi lisätä. Suurimmat kustannukset
aiheutuisivat kirjaston siirrosta, mikäli sopivat tilat löytyisivät.

-

Yksityisen omistuksessa oleva omakotitalo pesäpallokentän ja Voltintien välissä.
Rakennus on rakennettu 1970-luvulla. Rakennuksen sadevesijärjestelmät on uusittu 2000-luvulla, muutoin rakennukselle on tehty lähinnä pintaremonttia. Ilmanvaihto ja wc-tilat ei täytä nykyisiä julkisen tilan määräyksiä. Vanhan asuinkäytössä
olleen tilan muuttaminen opetustilaksi luo riskin sisäilmaongelma oireiluille.

-

Erillinen vanha esikoulutila. Tila on muutettu asuintilasta opetustilaksi, jonka jälkeen sisäilmaongelmat ovat alkaneet. Tilaa ei voida käyttää jatkuvaan oleskeluun. Rakennus toimii nuorisotilana, eikä ole jatkuvassa käytössä.

-

Erillinen vuokratalo koulukeskuksen pihapiirissä. Tila on asuinkäytössä. Ilmanvaihto ja wc-tilat ei täytä nykyisiä määräyksiä. Vanhan asuintilan muuttaminen
opetustilaksi luo riskin sisäilmaongelma oireiluille.

-

Koulukeskuksen kellaritilat. Kellaritilat toimivat varastotiloina, eivät sovellu jatkuvaan käyttöön tarkoitetuiksi opetustiloiksi. Kellariin johtavat jyrkät portaat aiheuttavat vaaratilanteita niin opettajille, avustajille kuin oppilaillekin.

-

Yläkoulun ja lukion luokkatilat. Yläkoulun- ja lukion puolella on erikoisluokkia, joiden siirtäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, ja siirtäminen on osittain jopa
mahdotonta. Muissa luokissa on vapaita tunteja päivän aikana, tällöin luokkatilat
voidaan siivota opiskelua häiritsemättä. Yläkoulun puolella ei ole sellaista tilaa,
joka voisi olla jatkuvassa käytössä. Vaikka alakoulusta siirtyisi isompien oppilaiden luokkia yläkoulun tiloihin, pitäisi luokat joka tapauksessa olla näiden oppilaiden kotiluokkia.
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Viime vuosien kuluessa, vanhojen rakennusten sisäilmaongelmat ovat koko maassa
nousseet erittäin voimakkaasti esille. Syyt sisäilmaongelmille johtuvat usein useasta
tekijästä. Mikäli rakennuksessa on todettu olevan sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä, on niiden korjaaminen usein erittäin työlästä ja aikaa vievää. Valitettavan usein
korjaukset joudutaan tekemään varsin perinpohjaisesti, jotta ongelman aiheuttaja
saadaan kokonaan poistettua.
Mikäli korjaukset tehdään huolimattomasti, tai kustannuksia säästäen laadun kustannuksella, voidaan ongelman aiheuttajat vain hetkellisesti peittää ja suurella todennäköisyydellä sisäilmaongelmat alkavat myöhemmin uudelleen.
Rakennukset, joissa ei ole ilmennyt sisäilmaongelmia, on jo kartoitettu. Opetustiloiksi
ilman suuria muutostöitä soveltuvia rakennuksia ei ole löytynyt. Mikäli haluamme tarjota oppilaille tilat, joissa ei ole ilmennyt sisäilmaongelmia, ja tilat olisivat soveltuvia
opetustiloiksi, olisi turvallisin ratkaisu hankkia uutta tilaa rakentamalla, vuokraamalla
tai jollain muulla tavalla. Näin ollen tilat olisivat uusia ja ne suunniteltaisiin lähtökohtaisesti opetuskäyttöön soveltuvaksi.
Aikaisemmin on kartoitettu vaihtoehtoja uusille tiloille. Vaihtoehtoina ovat olleet paikalla rakennettu rakennus ja ns. siirrettävä rakennus. Vaihtoehtoina selvityksissä on
ollut uretaanieristeiset rakennukset, pystyrunkoiset ja mineraalivillaeristeiset rakennukset sekä hirsirakennukset.
-

Paikalla rakentamisen etuna on rakennuksen parempi sulautuminen nykyiseen
koulurakennukseen sekä ulkonäöllisesti, että tilaratkaisuiltaan. Paikalla rakennetun rakennuksen huonetilojen koko ei ole sidottu moduulikokoihin, niin kuin siirrettävät rakennukset. Paikalla rakentaminen aiheuttaa alku investoinnin, joka näkyy
vuosittaisissa käyttömenoissa poistoina. Mikäli tilantarve jostain syystä myöhemmin pienenee, pysyy paikalla rakennettu rakennus samoilla jalansijoillaan.

-

Siirrettävän rakennuksen etuna voidaan pitää paikalla rakentamista nopeampaa
toimitusaikaa. Siirrettävät rakennukset voidaan hankkia vuokraamalla, leasinghankinnalla tai vaikka investoimalla. Vuokraamisesta ei synny paikalla rakentamisen suuruista alkuinvestointia, eikä vuosittaisia poistoja. Vuokra maksetaan vuosittaisista käyttömenoista. Vuokratilat ovat tilaratkaisuiltaan yleensä paikalla rakentamista rajoitetumpia johtuen moduulirakentamisesta. Siirrettävistä rakennuksista vaihtoehtona on esille noussut myös vaihtoehto hirsirakennuksesta. Hirsirakennuksen etuina voidaan pitää sen muunneltavuutta tilakokojen puolesta. Hirsirakentaminen ei ole sidoksissa moduulikokoihin. Hirsirakentaminen on myös yleisesti tunnustettu sisäilmastoltaan terveelliseksi rakentamistavaksi.

Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se päättää hankkia
Kirkonkylän koululle tilat esiopetusta varten. Hankinta toteutetaan sivistystoimen esittämän oppilasmäärän mukaisesti siten, että tilat olisivat käyttökunnossa koulun alkaessa elokuussa 2016. Hankintatapa päätetään tarjousten perusteella. Kilpailutus
käynnistetään heti. Hankinta toteutetaan talousarvion investointiosassa koulurakentamiseen varatulla rahalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia Kirkonkylän koululle tilat
esiopetusta varten. Hankinta toteutetaan sivistystoimen esittämän oppilasmäärän
mukaisesti siten, että tilat olisivat käyttökunnossa koulun alkaessa elokuussa 2016.
Hankintatapa päätetään tarjousten perusteella. Kilpailutus käynnistetään heti. Hankinta toteutetaan talousarvion investointiosassa koulurakentamiseen varatulla rahalla.
hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ratkaisu esikoululaisten tilojen
osalta tehdään vasta valtuuston iltakoulun 25.4. jälkeen.
Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei ole kannatettu ja se raukeaa.
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteensä.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi

Tekla § 35
17.5.2016

Tarjouspyyntö esiopetuksen tiloista kilpailutettiin julkisten hankintojen kilpailutus kanava HILMA:ssa. Tarjousten jättöaika päättyi perjantaina 13.5.2016 klo 16:00.
Tarjouspyynnön mukaan tilat pyydettiin esiopetustiloiksi 30 – 40 oppilaan mukaan.
Tarjouksia tuli 3 kpl. Jätettyjen tarjousten lisäksi tuli kaksi yhteydenottoa, joissa yritykset olivat kiinnostuneita hankkeesta, mutta tällä hetkellä eivät tarjousta jätä. Tarjoukset esitettynä oheisessa taulukossa:

Tarjoaja

€ / kk alv 0%

Kertahankinta € alv 0%

pinta-ala

352 403 €

250 m²

Finnlamelli

Vuokran korotukset

Temporent Oy

5 370 €

224 m²

2 % / vuosi

Parmaco Oy

5 200 €

273,3 m²

3 % / vuosi

Kustannusten vertailu 3:lla eri menetelmällä:
1. Vuosikustannusvertailu
PintaTarjoaja
ala, m²

Vuokra,
€/kk

Vuokraaika /

Vuokraaika, kk

Ostohinta Vuosikorotukset € / m²
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224
273,3
250

5370
5200

1.Vuosi
64440
62400
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60
60

2 % / vuosi
3 % / vuosi
352403

23,97
19,03
1409,6

vuokran korotus 3 % / Vuosi
vuokran korotus 2 % / Vuosi
Vuokra/€ vuosi Vuokra/€ kk
Vuokra/€ vuosi Vuokra/€ kk
Parmaco Oy
62400
5200 Temporent Oy
64440
5370
64272
5356
65729
5477
66200
5517
67043
5587
68186
5682
68384
5699
70232
5853
69752
5813
5 vuotta
331290
5 vuotta
335348
> Vuokrausvaihtoehdoista Parmaco on edullisempi

Pintaalat
/5vuotta /20vuotta € / m²
Kustannukset/kk Kustannukset/kerta /vuosi
Parmaco Oy 273,3 m²
5 200 €
62400 331290
19,03
Finlamelli
250 m²
352403
17620
1409,6
Lämmitys

Kulut / vuosi
Parmaco Oy
Finlamelli

Pinta-alat
273,3 m²
250 m²

Vuosikulut
ja sähkö, 32 €/m² Poistot / vuosi(tasapoisto 20 vuotta) yht
8746
71146
8000
17620
25620

Vuosikuluina kertahankinta olisi ~45 620 € edullisempi kuin vuokraamalla.
2. Annuiteettimenetelmä
Hankintakustannus
Arvo 20vuoden jälkeen
Laskentakorkokanta
Käyttökustannukset

372 403 €
186 202 € 2,5%/vuosi
4%
8 000 €

Oman hankinnan kustannukset
Hankintakustannuksen ja romuarvon kausittainen annuiteetti
Kausittainen käyttömaksu
Yhteensä

49 273,97 €
8 000,00 €
57 273,97 €
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Vuokra, korotus +3%/vuosi
Käyttökustannus
Yhteensä
Vuokra-aika (v)
Vuokrahankkeen pohjatyöt

62400
8 736 €
71 136 €
5
20 000 €

Vuokrahankinnan kustannukset
Vuokra
Käyttökustannus
Vuokrahankkeen pohjatöiden annuiteetti
Yhteensä

119

Per kausi
Per kausi
Per kausi
Vuotta
(kertahankinta)

62 400,00
8 736,00
4 492,54
75 628,54
-18 354,58 €

Erotus

Tulkinta on, että kertahankinta on ~18 354,58 € edullisempi
kuin vuokraamalla.

3. Nykyarvomenetelmä

Hankintakustannus
Arvo 20vuoden
jälkeen
Laskentakorkokanta
Käyttökustannukset

Oman pääoman kusVuosi tannukset

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

372 403 €

Vuokra, korotus
+3%/vuosi

372 403 €

62400 Per kausi

186 202 € 2,5%/vuosi Käyttökustannus
3%
Yhteensä
8 000 €

Omat käyttökustannukset

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

Vuokra-aika (v)
Vuokrahankkeen remontti
Oman kiinteistön kustannukset
yhteensä

Vuokrakohteen
perustus

380 403 € 20 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

Vuokra +
käyttökustannus

71 136 €
73 008 €
74 936 €
76 922 €
78 968 €

8 736 € Per kausi
71 136 € Per kausi
5 Vuotta
20 000 € (pohjatyöt)
Vuokrakohteen kustannukset yhteensä

91 136 €
73 008 €
74 936 €
76 922 €
78 968 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Nykyarvo:
Oman rakennus

380 403 €
7 767 €
7 541 €
7 321 €
7 108 €
6 901 €
6 700 €
6 505 €
6 315 €
6 131 €
5 953 €
5 779 €
5 611 €
5 448 €
5 289 €

Nykyarvo:
Vuokravaihtoehto

91 136 €
70 882 €
70 634 €
70 395 €
70 162 €
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16
17
18
19
20

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
-186 202 €
8 000 €
Summa

23.5.2016

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
-178 202 €
Summa

120

0€
5 135 €
0€
4 985 €
0€
4 840 €
0€
4 699 €
0 € -101 626 €
388 805 €

373 208 €

Tulkinta on, että vuokraaminen on ~15 597 € edullisempi. Kertahankinnassa rakennus kuitenkin jää vertailuajan jälkeenkin kunnalle.

Evijärven kunnan keskustassa on kiinteistö, jossa toimii lastensuojeluyksikkö. Toiminnanharjoittajan muuttaessa toimintaansa, kiinteistö on jäämässä tyhjilleen kesäkuun 2016 aikana.
Tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen kiinteistön omistajatahon kanssa on
päästy alustavaan keskusteluun kiinteistön tulevaisuudesta. Keskustelussa kävi ilmi,
että kunnalla voisi olla mahdollisuus vuokrata rakennus kunnan käyttöön. Vuokraamisen lisäksi omistaja olisi valmis neuvottelemaan jopa kiinteistön myymisestä.
Kirkonkylän koulun johtavan opettaja on jo aikaisemmin kertonut, että pedagogisten
opetusmenetelmien kehittyessä pidetään erityisen tärkeänä, että 0-2 luokkalaisten
opetus tapahtuisi samassa rakennuksessa. Tulevaisuuden suunnitelmien mukaan 0 2 luokan oppilaita tultaisiin joillain oppitunneilla sekoittamaan eri ryhmiin, sen mukaan
missä oppimisen vaiheessa oppilas on.
Mikäli esiopetusta ei järjestetä nykyisen alakoulun välittömässä läheisyydessä, aiheutuu siitä sivistystoimen mukaan lisää kuluja mm. opettaja/avustajamäärän kasvaessa.
Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee Finnlamelli Oy:n tarjouksen 352 403 € alv 0%. Kirkonkylän esiopetustilat hankitaan tarjouksen mukaan kertahankintana kunnan omaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
Khall § 59
23.5.2016

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Finnlamelli Oy:n tarjouksen
352 403 € alv 0%. Kirkonkylän esiopetustilat hankitaan tarjouksen mukaan kertahankintana kunnan omaksi.
Markus Kattilakoski ehdotti, että jos esiopetukselle rakennetaan tiloja, tehdään ne
yhtäaikaisesti Lahdenkylän koulun rakentamisen kanssa. Tuolloin selviää tilantarve
niin Kirkonkylässä kuin Lahdenkylässä. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Ilmari Sulkakoski ja Marja-Leena Kultalahti kannattivat pohjaehdotusta.
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Jari Anttikoski ehdotti, että keskeytetään tämä kilpailutus ja suunnitellaan jatkotilaa jo
olemassa olevaan rakennukseen. Jukka Kuusela kannatti Anttikosken ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Anttikosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Alatalo, Kangastupa, Kultalahti M-L, Sulkakoski, Vesala, Kultalahti T.) ja 2 EI-ääntä (Anttikoski, Kuusela) sekä yksi tyhjä ääni
(Kattilakoski).
Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin 6-2.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli hallituksen päätökseksi äänin 6-2. Tyhjiä ääniä
annettiin yksi.
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: Kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044 – 7699 550 etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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60§ EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN EVIJÄRVEN JOKISUULAHDEN SUUNNITTELU- JA KUNNOSTUSRYHMÄÄN
Khall § 60
23.5.2016

Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Evijärven Jokisuunlanden lintuveden kunnostuksen suunnittelu ja toteutus on osa EU
Life-rahaston rahoittamaa Freshhabit-hanketta (2016 - 2022), jossa mm. kunnostetaan järviä, jokia ja pienvesiä sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Pohjanmaan joet osahankkeen kohdevesistöinä ovat Ähtävänjoki, Isojoki ja Karvianjoen latvat.
Freshhabit-hankkeessa on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä Jokisuunlahden tilan parantamiseksi. ELY-keskus pyytää kunnanhallitusta nimeämään edustajansa sekä varaedustajan Jokisuunlahden suunnittelu- ja kunnostusryhmään, jonka
tehtävänä on selvittää ja yhteen sovittaa eri käyttömuotojen kunnostustavoitteita ja
päättää kunnostustoimista. Työryhmän ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi 2.6.2016 klo 13.00 Evijärvellä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Evijärven Jokisuulahden suunnittelu- ja kunnostusryhmään.
Jari Anttikoski ehdotti varsinaiseksi edustajaksi Ilmari Sulkakoskea.
Jukka Kuusela esitti varajäseneksi Jari Anttikoskea.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Varsinaiseksi edustajaksi hallitus nimesi
Ilmari Sulkakosken ja varaedustajaksi Jari Anttikosken.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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61§ JUHLATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN
Khall § 61
23.5.2016

Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Vuonna 2017 on Evijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuosi ja Suomi 100-juhlavuosi.
Kunnan juhlavuoden tapahtumien valmisteluun ja koordinointiin on syytä nimetä juhlatoimikunta.
Juhlatoimikuntaan on hyvä nimetä edustajiksi kunnan henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä muita sidosryhmiä, kuten seurakunnan ja Evijärvi-seuran edustaja. Lisäksi
ryhmässä on hyvä olla kuntalaisten edustaja tai edustajia.
Mahdolliseksi kuntalaisten edustajaksi on ehdotettu Aisaparin tiedottajaa ja aktiivista
kuntalaista Päivi Kultalahtea.
Juhlatoimikunta kokoontuu kun kaikki tahot ovat nimenneet edustajansa. Juhlatoimikunta tekee ensimmäisessä kokouksessaan esityksen hallitukselle pääjuhlan ajankohdasta sekä juhlavuoden alustavasta tapahtumarungosta.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää juhlatoimikuntaan kunnanjohtajan,
sivistystoimenjohtajan, kehityssihteerin, yläasteen/lukion rehtorin, luottamushenkilöiden edustajat sekä mahdolliset kuntalaisten edustajat.
Lisäksi kunnanhallitus pyytää Evijärven seurakuntaa ja Evijärvi-seuraa nimeämään
omat edustajansa.
Ilmari Sulkakoski esitti kuntalaisjäseniksi Satu Toijala-Saarta ja Päivi Kultalahtea.
Marja-Leena ehdotti luottamushenkilöjäseniksi Ilmari Sulkakoskea ja Terhi Kultalahtea.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntalaisjäseniksi valittiin Satu ToijalaSaari ja Päivi Kultalahti ja luottamushenkilöjäseniksi Ilmari Sulkakoski ja Terhi Kultalahti. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Evijärven seurakuntaa ja Evijärvi-seuraa nimeämään omat edustajansa.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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62§ LIIKUNTALEIKKIPUISTON KUNTARAHAHAKEMUS
Khall § 62
23.5.2016

Valmistelija: hallintosihteeri Riikka Uoti
Evijärven Urheilijat ry hakee 22.500 euron kuntarahaosuutta liikuntaleikkipuistohankkeelle. Evijärven Urheilijat ry on vuonna 1922 perustettu perinteinen urheiluseura. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella. Aktiivijäsenillä on voimakas tahtotila kehittää Evijärven kunnan liikuntapalveluita.
Hankkeen tarkoituksena on luoda alakoulun, keskikoulun ja lukion alueelle leikki- ja
liikunta-alue, jota voivat käyttää koululaiset kouluaikoina, mutta myös kaikki kuntalaiset vapaa-aikanaan. Liikuntaleikkipuiston laitehankinnassa on huomioitu myös varttuneempi väestö. Hankkeen suunnittelussa on ollut mukana eri yhdistyksiä; Evijärven
Urheilijoiden lisäksi muun muassa MLL Evijärvi ja Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys.
Hankkeen kuvauksessa todetaan, että ajan hengen mukaista ei ole suunnata liikuntapaikkoja vain yksittäisille kohderyhmille ja erityisesti pienellä paikkakunnalla on tarkoituksenmukaista suunnitella liikuntapaikka siten, että se huomioi mahdollisimman
monta käyttäjäryhmää. Hanke huomioi käyttäjäryhmiä monipuolisesti.
Hankkeen kokonaiskustannus on 150.000 euroa. Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston osuus 112.500 euroa, josta kuntarahan osuus on 22.500 euroa.
Yksityisen rahoituksen osuus on 37.500 euroa. Investointihankkeen kustannusarvio
on liitteenä. Hankkeessa tehtävistä rakennustöistä merkittävä osa eli 27.000 euroa on
tarkoitus toteuttaa talkootöinä. Rakennustöiden kustannuksiksi on kokonaisuudessaan arvioitu 50.000 euroa. Kuntarahan osuus (22.500 €) Liikuntaleikkipuistohankkeen kokonaiskustannuksista on 15 prosenttia.
Leikkikentän kuntarahaosuuteen on tarkoitettu käytettäväksi osuus kunnan perintövaroista 58.595,42 euroa. Tämä perintö on haettu Evijärven kunnalle käytettäväksi lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia tukevan ympäristön kehittämiseksi tehtävään
työhön. Leikkikenttähankkeen kuntarahaosuus 22.500 euroa on tarkoitus maksaa kokonaisuudessaan näistä perintövaroista. Leikkikenttähanke soveltuu hyvin tähän
käyttötarkoitukseen.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu Liikuntaleikkipuisto-hankkeen kokonaiskustannuksiin 15 prosentin osuudella, mikäli hanke toteutuu ja saa ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Kuntarahoitusosuus on
korkeintaan 22.500 euroa.
Noora Kangastupa ja Terhi Kultalahti poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi yhteisöjääveinä. Ilmari Sulkakoski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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63§ KUNTOSALIHANKKEEN KUNTARAHAOSUUS
Khall § 63
23.5.2016

Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Kuntosali Klubi 97 ry on toimittanut kuntaan hakemuksen kuntarahaosuudesta liittyen
kuntosalihankkeeseen. Kuntosali Klubi 97 on vuonna 1997 perustettu yhdistys, jonka
toiminnan tarkoitus on liikuttaa evijärveläisiä ja lähikunnan asukkaita. Tämän hetkinen
talousmäärä on 170 taloutta ja lisäksi kuukausi/10-korttilaiset. Klubi97 pitää kuntosalin ovet avoinna joka päivä. Klubin tarkoituksena on liikuttaa ja käytämme kaikki toiminnasta saadut tulot kuntosalilaitteisiin, toimintaan ja salin kehittämiseen.
Kuntosali Klubi 97 tarkoituksena on rakentaa Evijärvelle noin 555–575 m2 suuruinen
kuntosali. Hankkeeseen haetaan rahoitusta oman rahan lisäksi ELY-keskukselta ja
kunnalta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 717.811 euroa, josta Ely-keskuksen
osuus 430 688 euroa, Klubi 97:n osuus 179.453 euroa ja kuntarahan osuus 107.670
euroa. Kuntarahan osuus ulkopuolisesta rahoituksesta (ELY-rahoitus + kuntarahoitus) on 20 prosenttia ja hankkeen kokonaiskustannuksista on 15 prosenttia.
Kuntosali Klubi 97:n mukaan nykyinen kuntosalitila ja ryhmäliikuntatila ovat jääneet
pieniksi. Uusi kuntosalitila mahdollistaisi myös toiminnan nykyistä paremman kehittämisen. Isomman tilan avulla Klubi 97 voi lisätä ryhmäliikuntaa, saa lisätilaa laitteille
ja vapaiden painojen harjoitteluun sekä kehittää kuntosaliliikuntaa. Samalla salille
mahdollistuu ajanmukainen ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja sähköinen kulunvalvontajärjestelmä.
Klubi 97 suunnitelmana on hankkia kuntosalille tontti koulun läheisyydestä. Tällöin
sali vahvistaisi koulun alueen liikuntamahdollisuuksia ja toimii yhä paremmin lähiliikuntapaikkana. Koulun läheisyys mahdollistaa myös koulun ja koululaisten aktiivisemman salikäytön ja vapauttaa liikuntatuntien aikaa liikuttamiseen, siirtymisten sijasta. Hankkeen toteutuessaan Klubi 97 on luvannut tarjota ilmaiset kuntosalikäynnit
koululaisille, opettajan johdolla, liikuntatuntien aikana!
Hankkeella panostetaan myös senioreiden liikuntamahdollisuuksiin Evijärvellä. Klubi
97:n tarkoituksena on hankkia erityisesti senioreille soveltuvia kuntosalilaitteita noin
25.000 euron (alv 0 %) arvosta. Klubi 97 suunnittelee tulevaisuudessa, talouden salliessa suuntaavansa käyttömaksujen alennukset eläkeläisten kuntosalilippuihin.
Kunnan näkökulmasta talkooperiaatteella toimiva sali toimii hyvin ja tukee osaltaan
kunnan liikuntapalveluita. Rakentamisesta syntyisi kuntaan myönteistä ”pöhinää”. Sijainti koulun yhteydessä tukisi myös koululaisten liikkumista. Hankkeessa syntyisi
koululaisille harrastustilaa ja uutta toimintaa. Uusi kuntosali voi houkutella kuntaan
muuttamaan uusia henkilöitä ja perheitä.
Kuntosalihanke on kunnan näkökulmasta panostusta kaiken ikäisten kuntalaisten liikuntaan ja liikuntamahdollisuuksien luomiseen. Hankkeella luodaan kuntaan aktiivisuutta sekä toimintaa ja saadaan kuntaan samalla lisää liikuntatiloja ja harrastusmahdollisuuksia. Tämä hanke tulee hyvinvointia ja sairauksien pitkäjänteistä ennaltaehkäisyä. Tällä hankkeella voidaan tukea kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä
vaikuttaa osaltaan positiivisesti Evijärven korkeisiin sairastavuuslukuihin.
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Kuntosalin kuntarahaosuuteen on tarkoitettu käytettäväksi osuus kunnan perintövaroista 58.595,42 euroa. Tämä perintö on haettu Evijärven kunnalle käytettäväksi lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvointia tukevan ympäristön kehittämiseksi tehtävään
työhön. Kuntosali Klubi 97:n kuntosalihanke soveltuu hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Jos kuntosalihanke saa suotuisan rahoituspäätöksen ja rakentaminen alkaa,
osa kuntarahasta tulee maksuun vuoden 2016 aikana ja loppu myöhemmin. Kuntarahan jäljelle jäävään osuuteen varataan määräraha vuoden 2017 talousarvioon.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu kuntosalihankkeen kokonaiskustannuksiin 15 prosentin osuudella, mikäli hanke toteutuu ja
saa ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen. Kuntarahoitusosuus on korkeintaan 107.670 euroa.
Markus Kattilakoski ehdotti, että mikäli kuntosalia rakennetaan, tehdään se nykyisten
nuorisoseuran tilojen yhteyteen niitä laajentamalla. Nuorisoseuran taholta on tiedotettu, että he ovat yhteistyöhaluisia. Tähän hankkeeseen ei myönnetä kuntarahaa. Jari
Anttikoski kannatti ehdotusta.
Jukka Kuusela kannatti pohjaehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat
kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Alatalo, Kangastupa, Kultalahti M-L, Kuusela,
Vesala, Kultalahti T.) ja 3 EI-ääntä (Anttikoski, Kattilakoski, Sulkakoski). Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi äänin
6-3.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi äänin 6-3.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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64§ OSALLISTUMINEN MAAKUNTAKORKEAKOULUN RAHOITUKSEEN
Khall § 64
23.5.2016

Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on viime syksynä käydyissä kuntaneuvotteluissa esittänyt maakuntakorkeakoulutoiminnan vakinaistamista viidelle alueelle Etelä-Pohjanmaalla. SeAMK:n hallitus on tammikuussa 2016 päättänyt toiminnan vakinaistamisesta ja tehtävien laittamisesta hakuun kevään 2016 aikana. Meneillään oleva hanke jatkuu 30.09.2016 saakka, jonka jälkeen toiminnan vakinaistaminen tehdään.
Esityslistan liitteenä on maakuntakorkeakoulun vakinaistamista koskeva sopimus
maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla. Sopimuksen mukainen kuntarahoitus 1.10.2016–31.12.2020 määräytyy siten, että kuntien maksuosuus on vähintään 1 euro/asukas/vuosi, kuitenkin enintään 23.000 euroa/ maakuntakorkeakoulun
sijaintialue.
Evijärvi kuuluu Alajärvellä toimivan korkeakouluasiamiehen rahoitusalueeseen (kuntien rahoitus yhteensä 23 000€, jakaantuen kunnille Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli). Rahoitusalueen asukasluku (31.12.2015) on yhteensä 21.092. Asukasluvut 31.12.2015 (Alajärvi 10004, Lappajärvi 3215, Vimpeli 3073, Evijärvi 2576 ja Soini
2224). Tästä laskettuna vuosikustannus on keskimäärin noin 1,09 euroa/asukas.
Näin laskettuna Evijärven osuus on noin 2.800 euroa vuodessa. Vuoden 2016 osalta
kuntien rahoitusosuudet ovat kolmelta kuukaudelta yhteensä 5.750 euroa. Evijärven
osuus kuluvalta vuoden kolmelta kuukaudelta samalla periaatteella laskettuna on
noin 700 euroa.
Maakuntakorkeakoulutoiminta perustuu SeAMK:in ja kuntien yhteistyölle. Toiminnan
koordinaattorina toimii SeAMK ja sen maakuntakorkeakoulun toiminnasta vastaavat
henkilöt. Mukana yhteistyössä ovat myös toisen asteen oppilaitokset ja vapaa sivistystyö. Tärkeä tekijä yhteistyössä on myös alueen elinkeinoelämän vahva sitoutuminen toimintaan. Koordinoitu verkostoihin perustuva yhteistyö on joustava tapa järjestää alueen tarpeista lähtevää koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI).
Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on muun muassa:
 organisoida korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin yhteistyötä alueella
 vahvistaa koulutuksen saatavuutta ja vaikuttavuutta alueella
 saada ja hyödyntää tietoa alueiden tarpeista ja syventää korkeakoulujen osaamista ja vaikutusta alueella
 tukea maakuntakorkeakoulun toimialueen kehittämistyötä
 lisätä koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä
 kartoittaa TKI-toiminnan tarve alueella ja välittää tarpeenmukaisia TKI-palveluja alueen yritysten ja organisaatioiden kehittämiseksi
Maakuntakorkeakoulutoiminnan voidaan katsoa edistävän alueen kehitystä, asukasviihtyvyyttä ja asukkaiden tasapuolisempaa koulutuskohtelua. Maakuntakorkeakoulun
historian aikana vuosina 2007–2016 on siellä koko maan kattavasti suoritettu 492 tutkintoa, joista evijärveläisiä on ollut yhteensä 5. Toiminnan voidaan katsoa olevan tarpeellista, osallistujia koulutuksiin voisi Evijärveltä olla nykyistä enemmänkin.
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Evijärven mukanaolon
maakuntakorkeakoulun rahoituksessa edellä selostetulla tavalla vuosina 2016–2020.
Päätöksen edellytyksenä on, että muutkin alueen kunnat ovat rahoituksessa mukana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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65§ LAUSUNTO JONNA LAPPISEN YM. VALITUKSEN JOHDOSTA
Khall § 65
23.5.2016

Valmistelija hallintosihteeri Riikka Uoti
Jonna Lappinen ym. ovat jättäneet kunnallisvalituksen valtuuston päätöksestä
14.3.2016 § 9. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa ko. valitukseen. Lausunto sekä valitus ovat liitteenä.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon valitukseen.
Markus Kattilakoski esitti, että lausunto ei vastaa asianmukaisesti valittajien asiaan.
Kuntalaisilla ei ollut todellisia vaikuttamismahdollisuuksia kouluverkkotyöryhmän raporttiin. Kouluverkkotyöryhmä tiedotti jo tapahtuneen. Kattilakoski esitti, että lausuntoa ei hyväksytä. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Markus Kattilakoski jätti eriävän mielipiteen.
Lisätietoja: hallintosihteeri Riikka Uoti, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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66§ LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Khall § 66
23.5.2016

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 17.5.2016
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset:
Kunnanhallituksen pj:
Päätös §:t 3
Kunnanjohtaja:
Päätökset §:t
Sivistystoimenjohtaja:
Päätökset §:t 255, 272, 277
Kunnaninsinööri:
Päätökset §:t 66, 67, 69, 71, 72, 73
Kirjastonhoitaja:
Päätökset §:t 4
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Keskustelun aikana Ilmari Sulkakoski ehdotti, että kunnanhallitus käyttää ottooikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen 17.5.2016 § 40 (Lupa leikkikentän rakentamiseksi Evijärven kunnan omistamalle maa-alueelle).
Terhi Kultalahti ja Noora Kangastupa poistuivat yhteisöjääveinä asian käsittelyn ajaksi. Ilmari Sulkakoski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
Hallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta asiassa, joten asiasta ei tarvinnut
äänestää.
Päätös: Hallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätöksessä
17.5.2016 § 40 (Lupa leikkikentän rakentamiseksi Evijärven kunnan omistamalle
maa-alueelle).
Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
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67§ LUPA LEIKKIKENTÄN RAKENTAMISEKSI EVIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMALLE
MAA-ALUEELLE
Khall § 67
23.5.2016

Terhi Kultalahti ja Noora Kangastupa olivat asian käsittelyn ajan poissa yhteisöjääveinä. Ilmari Sulkakoski toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
Ilmari Sulkakoski ehdotti, että hallitus poistaa teknisen lautakunnan pöytäkirjasta
17.5.2016 40§:stä kohdan: ”Leikkikentän ylläpito ja mm. viranomaistarkastukset kuuluvat Evijärven Urheilijat ry:lle.” Muilta osin päätös säilyy ennallaan. Jukka Kuusela
kannatti ehdotusta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa teknisen lautakunnan päätöstä
40§/17.5.2016. Päätöksestä poistettiin kohta: ”Leikkikentän ylläpito ja mm. viranomaistarkastukset kuuluvat Evijärven Urheilijat ry:lle.” Muutoin päätös säilyi ennallaan.
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68§ ILMOITUSASIAT
Khall § 68
23.5.2016

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat
tutustumista varten nähtävänä kokouksessa.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 17.5.2016
Kiitoskirje valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuurihankkeeseen osallistumisesta
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 12.4.2016
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 17.5.2016
Johtoryhmän muistio 17.5.2016
Kiinteistönluovutusilmoituksia 7kpl
Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston pöytäkirja
26.2.2016
8) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 18.4.2016
9) Kuntaliiton yleiskirje 29.4.2016 koskien turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalveluita vastaanottokeskuksissa sekä kuntien roolia
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa
saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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69§ SALAINEN
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70§ MUUT ASIAT
1. Ilmari Sulkakoski jätti kuntalaisaloitteen koskien vesi- ja viemäriliittymien laajentamista
myös haja-asutusalueille.
2. Jukka Kuusela toi esille pintavesilaitoksen mahdollisuuden ja ylipäätään puhtaan veden
tärkeyden.
3. Markus Kattilakoski esitti, että viranhaltijapäätökset jatkossa kirjattaisiin otsikkotasolla esityslistaan.
4. Ilmari Sulkakoski esitti, että pöytäkirjantarkastukset tehtäisiin ainakin joidenkin hallituksen
kokousten osalta vasta myöhemmin, eikä kokouksen jälkeen.
5. Petteri Laukkonen esitti kysymyksen rantayleiskaavasta ja kunnanjohtaja totesi, että se lähetetään hallituksen jäsenille heti sen valmistuttua.
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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 65, 66, 68, 70

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69

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

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 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetja valitusaika
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
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, Markkinaoikeus
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

päivää

59

Valitusaika 14 päivää

Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, faksi 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti
aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite

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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