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94 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 94 
22.5.2017  
                      

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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95 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 95 
22.5.2017 Evijärven kunnan hallintosäännön 18 § 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: Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen esityslistan ja otti käsiteltäväksi seuraa-
vat lisäasiat: 
107 § Tulevaisuuden kunta – Etelä-Pohjanmaan kuntajohdon koulutus 2017-2018 
108 § Entisen palolaitoksen hankinta ja myynti 
109 § Määräalan myyminen Ateno Oy:lle tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-330. 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA 22.5.2017 154 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 96 
22.5.2017 Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ilmari Sulkakoski ja Jari Anttikoski. 
 
 Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Niina Alatalo ja Marja-Leena Kultalahti. 
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97 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.–31.3.2017 

Khall § 97 
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. - 
31.3.2017. Raportti ja lyhyt katsaus toteumaan on liitteenä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteu-
tumaraportin ajalta 1.1. – 31.3.2017. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
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98 § MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOON 

Khall § 98 
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Vuoden 2016 menojen ja tulojen ylityksistä on laadittu selvitys. Selvitys liitteenä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää ylitykset kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

 

  

mailto:etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etuni-mi.sukunimi@evijarvi.fi
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99 § OSALLISTUMINEN ELINVOIMAA KUNTIIN-HANKKEESEEN 

Khall § 99 
22.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) on lähettänyt Evijärven kunnalle Elinvoi-
maa kuntiin-hankesuunnitelman ja kysynyt haluaako Evijärvi olla hankkeessa muka-
na. Hankkeesta on käyty alustavaa keskustelua Elyn vuosittaisessa aluekehittämisen 
työpalaverissa toukokuun alussa Lappajärvellä. Lisäksi JPYP on keskustellut hank-
keesta Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa ja he ovat alustavasti lupailleet siihen rahoi-
tusta. 
 
Hanke on valmistautumista maakuntauudistuksen jälkeiseen maailmaan. Kuntien 
rooli muuttuu ja hankkeessa luodaan käytänteitä kuntien tulevalle elinvoimatyölle. 
Hankkeessa on tavoitteena synnyttää malleja, toimintatapoja, palveluita sekä yhteis-
työrakenteita kuntien ja laajempien alueiden elinvoiman rakentamiseen. 
 
Toimiviksi todettuja malleja otetaan käyttöön kuntien elinvoimatyöhön. Syntyy uuden-

laisia yhteistyöryhmiä, jotka osallistuvat kuntien elinvoimatyön suunnitteluun ja toteut-

tamiseen. Maakuntatasolla paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyö ja 

työnjako selkeytyy ja tiedotus sujuvoituu. 

 
Hankkeen kohderyhmä on alueella toimivat yritykset, oppilaitokset sekä julkisen ja 

kolmannen sektorin toimijat. Hyödynsaajia on alueen koko väestö. Hankeaika on 

1.6.2017–31.12.2018. Toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaa. 

 
Elinvoima on keskeinen osa myös Evijärven kuntastrategiaa. Hanke tukee osaltaan 
kuntastrategian toteutusta ja se sopii hyvin kuntastrategian linjauksiin ja tavoitteisiin. 
Hankkeessa luodaan kunnille ja alueelle hyviä edellytyksiä ja malleja elinvoimatyö-
hön, joilla voidaan lisätä elinvoimaa tulevaisuudessa. Hankkeessa on perusteltua olla 
mukana, elinvoimaa luodaan hyvillä käytänteillä ja malleilla sekä tiiviillä yhteistyöllä 
eri toimijoiden kanssa.  

 
Rahoitukseen on hakuvaiheessa kaksi mahdollista kuntarahoitusmallia. Vaihtoehdos-
sa 1 on mukana Järviseudun kunnat ja vaihtoehdossa 2 kysytään mukaan myös mui-
ta Etelä-Pohjanmaan seutukuntia. Lopullinen rahoitusmalli tarkentuu myöhemmin. 
Evijärven kuntaosuus olisi 1. mallissa koko hankeajalta 3 968 € (n. 2 500 €/vuosi) ja 
2. mallissa koko hankeajalta 2 993 € (n. 1 900 €/vuosi). 
 
Elinvoimaa kuntiin-hankesuunnitelma on liitteenä. 
 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 
 Kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunta osallistuu Elinvoimaa kuntiin-

hankkeeseen, mikäli valtaosa Järviseudun kunnista (Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vim-
peli, Lappajärvi) sitoutuu hankkeen rahoitukseen. 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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100 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN HYVINVOINTIOHJELMAN 2017- 2020 HY-
VÄKSYMINEN 

Khall § 100 
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus päätti kokouksessaan 27.10.2015 hyvin-
vointiohjelman laatimisesta yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Ohjelmatyö toteutettiin elämänkaarimallin pohjalta. Hyvinvointiohjelman laadinnan oh-
jausryhmänä toimi jäsenkuntien alueen yhteinen hyvinvointityöryhmä. Alatyöryhminä 
olivat perheiden palvelujen ja työikäisten palvelujen työryhmät. Työryhmien pohjana 
olivat jo olemassa olevat lasten ja nuorten palvelujen monialainen johtamisverkosto 
sekä työllistymispalvelujen tiimi, joita täydennettiin eri tahojen edustajilla. Ikäihmisten 
palveluista ei nimetty erillistä työryhmää, koska työssä voitiin hyödyntää ikäpoliittisen 
ohjelman laadinnan tuloksia. 

 
Hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja 
terveyttä alueella. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy 
edelleen kunnilla, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut todennäköisesti siirtyvät sote-
alueille vuoden 2019 alusta. 
 
Kuntien on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia teki-
jöitä väestöryhmittäin. Kuntien on asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin pe-
rustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat 
toimenpiteet. Samoin kunnan tulee seurata toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tähän ohjelmaan on yhteistyössä eri tahojen kans-
sa valittu hyvinvoinnin tasosta kertovat indikaattorit ja laadittu kehittämistoimenpiteet, 
joiden parantamiseen alueella on kiinnitettävä huomiota. Toimenpiteet on vastuutettu 
ja aikataulutettu.  
 
Hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 indikaattoreiden kehitystä ja toimenpiteiden toteu-
tumista seurataan jatkossa osana kuntien sähköistä hyvinvointikertomusta ja sen 
vuosittaista raportointia. 
 
Evijärvellä valtuustokausittainen sähköisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyö on 
aloitettu 15.5.2017 johtoryhmän ja Kaksineuvoisen kehittämispäällikön Pirjo Heinon 
yhteispalaverilla. Laaja hyvinvointikertomus pyritään valmistelemaan valtuuston hy-
väksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi valtuustokauden aikana raportoi-
daan vuosittain keskeisten hyvinvointi-indikaattorien kehittymisestä. 
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on kokouksessaan 14.3.2017 § 37 
omalta osaltaan hyväksynyt hyvinvointiohjelman ja esittää sen edelleen jäsenkuntien 
hallitusten ja valtuustojen hyväksyttäväksi. Liitteenä on kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
hyvinvointiohjelma 2017 – 2020. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen hyvinvointiohjelman 2017 – 2020 ja esittää sen valtuuston hyväksyt-
täväksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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101 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HY-
VÄKSYMINEN 

Khall § 101  
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 §:n 7. kohdan mukaan jäsenkun-
tien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan päättä-
vät, myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuu-
vapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpiteistä, joihin 
tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.  

  
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkun-
tien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen.  
 
Kuntayhtymän toimintakulut olivat vuonna 2016 yhteensä 90,5 miljoonaa euroa. Kulut 
kasvoivat edellisvuodesta liki 2,4 prosenttia ja ylittivät talousarvion yhdellä prosentilla. 
Vuonna 2016 kuntayhtymän henkilöstökulut olivat 34 miljoonaa euroa, jossa on las-
kua edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Palkka- ja eläkekulujen osalta talousarvio alitet-
tiin. 
 
Kuntayhtymän toimintatuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 91 miljoonaa euroa, tästä 
jäsenkuntien maksuosuuksia oli 79,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate oli 
610.074,99 euroa, kun se edellisenä vuotena oli 570.126,01 euroa. Kuntayhtymän ti-
likauden 2016 tulos osoittaa ylijäämää 46.658,73 euroa. Vuonna 2015 tulos osoitti yli-
jäämää 32.010,93 euroa. 
 
Esityslistan mukana jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpäätös vuodelta 2016, 
jossa on liitteenä tilintarkastuskertomus, yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2016 tilin-
tarkastuksesta sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016.  
 
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hy-
väksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamal-
taan tilikaudelta. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen   
- tilinpäätöksen vuodelta 2016, 
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 11.4.2017, 
- tilintarkastusyhteisön yhteenvedon tilinpäätöksen 31.12.2016 tilintarkastuksesta, 

päivätty 26.4.2017, ja 
- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016, päivätty 26.4.2017. 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivel-
vollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.  
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Marja-Leena Kultalahti poistui osallisuusjäävinä (Kaksineuvoisen tarkastuslautakun-
nan jäsen) pykälän käsittelyn ajaksi. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi pykälän käsitte-
lyn ajaksi valittiin Ilmari Sulkakoski. 
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Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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102 § ANKKURILUOKAN PERUSTAMINEN 

 
Siv.ltk § 32  
25. 4.2017 Valmistelija Päivi Lappinen 
 

Perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla, joka tarvitsee tukea oppimisessaan tai 
koulunkäynnissään, on oikeus sitä saada. Oppimisen tuen kolmiportainen malli toimii 
kaikissa kouluissa hyvin. Oppilailla on kuitenkin myös muunlaista tuentarvetta. Oppi-
lashuollon palvelut, kasvatusohjaaja, psykologipalvelut ja Kompassi –ryhmä pyrkivät 
vastaamaan näihin tarpeisiin. Suurimmalle osalle tarvitsijoista nämä palvelut riittävät 
ja koulunkäynti alkaa taas sujua, kun oppimisen esteet on poistettu.  
 
Osalle oppilaista nykyiset koulun tarjoamat tuet eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan me-
netelmiltään ja painopisteeltään enemmän kuntouttavaa kuin kasvattavaa tai opetta-
vaa otetta ja toimintaa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä nimesi työryhmän miettimään 
eri vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Työryhmään kuului erityisopettajat, kasvatus-
ohjaaja, koulujen johtajat ja rehtori sekä sivistystoimenjohtaja. Työryhmä päätti ehdot-
taa Ankkuri-luokan perustamista. 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuri-luokka on osa Kirkonkylän koulua, mutta 
oma ryhmänsä, johon otetaan tarvittaessa oppilaita kaikista kouluista.  Luokka ei ole 
kenenkään kotiluokka ja siellä ollaan vain tilapäisesti, kun koulun muut tukitoimet on 
kokeiltu ja ne eivät ole riittäneet. Ankkurijakso kestää aluksi yhden kuukauden, jonka 
jälkeen arvioidaan jatkotoimenpiteet. Toiminta on tiimipohjaista, tiimin kokoonpano 
riippuu oppilaan tarpeesta ja siihen voivat kuulua esimerkiksi erityisopettaja, luokan-
opettaja, kasvatusohjaaja, perhetyöntekijä, terveydenhoitaja, psykologi ja avustaja. 
Toiminnalla pyritään vähentämään mm. sairaalakoulujaksoja. Ankkuriaikana oppilaal-
la on samat oikeudet muihin palveluihin (opiskeluhuolto-, terveys- ja erilaiset terapiat) 
kuin kaikilla muillakin oppilailla. 
 
Kun oppilaan kanssa on kokeiltu koulun kaikkia tukitoimia, mutta ne eivät ole olleet 
riittäviä, ottaa luokanopettaja asian esille. Erityisopettaja kutsuu tiimin kokoon asian 
käsittelemiseksi ja tiimi tekee suosituksen mahdollisesta jaksosta Ankkurissa. Sivis-
tystoimenjohtaja tekee siirrosta päätöksen.  
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan Ankkuriluokassa voisi olla enintään kuusi oppilasta 
yhtä aikaa ja työntekijöitä pitäisi olla kaksi; toiminnasta vastaava opettaja, erityisopet-
taja tai yhteisöpedagogi, sekä ohjaajana esimerkiksi perhetyöntekijä, sosionomi tai 
lähihoitaja.  
 
Palkkakustannukset syyslukukauden ajalta (5 kk) ovat 28 200 – 33 000 €. 
 
Toimintaan ei ole varattu määrärahaa vuoden 2017 talousarviossa. Koulut toivovat 
toiminnan alkavan jo uuden lukukauden alkaessa elokuussa.  
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
1. perustaa Ankkuriluokan 1.8.2017 alkaen edellytyksellä, että valtuusto myöntää 

tarkoitukseen määrärahan, 
2. luokka toimii aluksi kokeiluna lukuvuoden 2017-18,  
3. pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa vuodelle 2017 

perusopetuksen kohtaan 33 000 € Ankkuriluokan perustamista varten, 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

_______________ 
 
Khall § 102 
22.5.2017 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto 
 myöntää lisämäärärahan vuodelle 2017 perusopetuksen kohtaan 33 000 € Ankkuri-
 luokan perustamista varten. 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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103 § TOIMENPITEET NIIDEN ALOITTEIDEN JOHDOSTA, JOITA EI OLE VIELÄ SAA-
TETTU VALTUUSTON TIEDOKSI 

Khall § 103 
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
  

Kuntalain (365/1995) 28 §: 
” Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi 
prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsitel-
täväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.” 
 

 Evijärven kunnan hallintosäännön 63 §: 
 ”Kunnan asukkaiden aloitteet 

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 
luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa kunnan toimintaa koskevissa asioissa teh-
dyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla 
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite 
kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen 
tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.” 

 
 Evijärven kunnan valtuuston työjärjestys 5 §: 
 ”Valtuutettujen aloitteet   
 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja val-
tuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.   

 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu sii-
tä, miten asia on valmisteltava.   

 
 Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 

luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita 
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.” 

 
 Kuntalaisaloitteet: 

1. Markus Kattilakosken ym. kuntalaisaloite 29.8.2016 työryhmän nimeämiseksi 

Lahdenkylän koulun pikaisesta remontoinnista Taloterveys Lajusen raportin 

pohjalta 

2. Johanna Kujalan kuntalaisaloite 16.9.2016 Nissinkankaan pururadan huoltomökin 

ja wc-tilojen kunnon parantamisesta 

3. Marita Huhmarsalon ym. kuntalaisaloite 21.12.2015 

Kuntalaisaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet aloitteittain: 
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1. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 31.1.2017 § 14 ja todennut 

seuraavaa: ” Sivistyslautakunta toteaa Kattilakosken ym. aloitteeseen, että val-

tuuston 7.11.2016 § 33 hyväksymässä talousarvion investointiosassa on Lahden-

kylän koulun tulevaisuusarviointityöryhmän perustamista ja työskentelyä varten 

varattu määräraha.  

Sivistyslautakunta myös toivoo, että työryhmä voidaan perustaa mahdollisimman 
pian, jotta Lahdenkylän kouluasiassa päästään eteenpäin. Sivistyslautakunnalla 
ei ole asiantuntemusta nimetä työryhmää. 
 
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että Evijärven kunnan kouluverkon 
kehittämissuunnitelmassa otettiin kantaa mm. Lahdenkylän koulun 
tulevaisuuteen. Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman 14.3.2016, mutta 
päätöksestä on valitettu ja näin ollen se ei ole vielä lainvoimainen ja asia on 
edelleen kesken.” 
 
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja sivistyslautakunnan vastausta 
kokouksessaan 6.2.2017 § 28, merkinnyt vastauksen tiedokseen ja lähettää 
vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 50 kuntalaista, mikä vastaa 2,4 prosenttia 
kunnan äänioikeutetuista (äänioikeutettuja kuntavaaleissa 2017 yhteensä 2037 
henkeä). Valtuustoon toimivaltaan kuuluvat aloitteet tulee käsitellä valtuustossa 
kuuden kuukauden sisällä aloitteen vireille tulosta. Tämä aloite voidaan kuitenkin 
katsoa kuuluvan sivistyslautakunnan toimivaltaan. 
 

2. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.9.2016 § 69 ja todennut  
”että Nissinkankaan pururadan huoltosuojalla olevat kaksi wc-mökkiä eivät ole 
kunnan omistamia, vaan ilmeisesti Evijärven Urheilijat ry:n omaisuutta ja mökit 
siirretään pururadalta pois. Lisäksi sivistyslautakunta päättää antaa Kujalan aloit-
teen edelleen lähiliikuntatyöryhmälle ja pyytää sitä selvittämään wc-tilojen raken-
tamista, mitä rakentaminen edellyttää, kustannukset ja mahdollisesti rakennetta-
vien tilojen huollon ja hoidon järjestämisen.” 
 
Lähiliikuntatyöryhmä ei ole toistaiseksi aloittanut toimintaansa. Sivistyslautakunta 
on syyskuussa 2016 päättänyt jättää lähiliikuntatyöryhmän sillensä seuraavan val-
tuustokauden alkuun asti. Kuntastrategian toimenpideohjelmaan on kuluvalle 
vuodelle merkitty ” Sivistyslautakunta perustaa alkavalla valtuustokaudella lähilii-
kuntatyöryhmän ja määrittelee ryhmän tavoitteet ”. Lähiliikuntatyöryhmä on siis 
tarkoituksena perustaa vielä kuluvan vuoden aikana.  
 

3. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.9.2016 § 69 ja todennut:  
” että kyläläisille tarkoitettu maksullinen ruokailu koulun ruokalassa on sekä kyläs-
sä asuvien että koulun oppilaiden kannalta kehittämisen arvoista toimintaa kaikilla 
kouluilla. Aloitteesta ei käy ilmi kuinka toiminta käytännössä toteutetaan. Lahden-
kylän koulun osalta toiminnan käytännön toteuttaminen selvitetään sen jälkeen 
kun tiedetään jatkuuko koulu Lahdenkylässä.  

 
Aloitteessa todetaan myös, että kyläläisillä on valmiutta osallistua esimerkiksi ilta-
päiväkerhon ohjaamisen muutaman kerran kuukaudessa ja eri tavoin koulun ar-
keen osallistumiseen. Sivistyslautakunnan mielestä kodin/kylän ja koulun välistä 
yhteistyötä voi ja kannattaa lisätä ja toivoo, että huoltajat ovat suoraan kouluun 
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yhteydessä esimerkiksi iltapäiväkerhon ohjauksesta tai ilmoittavat koululle kenen 
puoleen koulu voisi kääntyä esimerkiksi tarvitessaan sijaista tai apua vaikkapa il-
tapäiväkerhossa. Toiminnassa on otettava huomioon myös koulua koskevat oh-
jeet, säännöt ja vaatimukset.” 

 
Valtuustoaloitteet 
1. Petteri Laukkosen valtuustoaloite 21.6.2016 yhden vuonna 2016 saadun 

kokouspalkkion lahjoittamisesta liikuntaleikkipuistohankkeeseen 

2. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 21.6.2016 kunnan ostaman 

tilausajoliikenteen ehdoista 

3. Jari Anttikosken, Petteri Laukkosen ja Mikko Saarijärven valtuustoaloite 

21.6.2016 koskien selvitystä esikoulutilojen rakentamisesta 

4. Lasse Vertasen ja Markus Kattilakosken valtuustoaloite 27.3.2017 

periaatepäätöksen tekemisestä siitä, että kunta ei osta aiemmin omistamiaan ja 

liiketoimintatarkoitukseen myymiään kiinteistöjä takaisin 

5. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 14.3.2016 Kirkonkylän urheilukentän 

kunnostamisesta ja nuorisoseurojen tilojen korjauksesta ja huollosta 

liikuntaharrastukseen sopiviksi 

6. Markus Kattilakosken valtuustoaloite 22.6.2015 koskien sitä, mitä asioita 

ensisijaisesti leikataan sivistyslautakunnan toiminnoista, jotta liikuntahallin 

toiminnalliset poistot ja kulut saadaan katettua  

 

  
 Valtuustoaloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet aloitteittain 

1. Vuoden 2016 aikana yhteensä 25 kunnan luottamushenkilöä luopui yhdestä 

kokouspalkkiosta liikuntaleikkipuistohankkeen hyväksi. Luovutettujen palkkioiden 

yhteissumma on 1485 euroa. Palkkiot on tilitetty hankkeelle. 

 
 
2. Sivistyslautakunta on käsitellyt valtuustoaloitetta kokouksessaan 31.1.2017 § 13 

ja todennut, ”että pyytäessään tarjouksia koulukuljetuksista hankintailmoituksessa 

kohdassa Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ilmoite-

taan mm., että auton pitää olla tieliikenteeseen annetun lain 1109/2010 1 §.ssä 

tarkoitetulla alkolukolla varustettuja ja ajokalustossa on oltava turvavyöt kaikissa 

istuimissa.  

 
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että todistukset tulee toimittaa voimassa olevasta 
liikenneluvasta, verovelasta, eläkevakuutusmaksujen maksamisesta sekä alko-
lukkojen asentamisesta.  

 
Tarjouspyynnössä sivistyslautakunta on selkeästi määritellyt ne vaatimukset, jot-
ka se on asettanut. Myös selvitykset mitkä tarjoajien on toimitettava on ilmoitettu. 

 
Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että seuraavassa tilausajoliikenteen 
tarjouspyynnössä tullaan esittämään vaatimukset palvelun ja kaluston 
laatuvaatimuksiin sekä ympäristö- ja muiden teknisten ominaisuuksien osalta.” 
Kunnanhallitus on käsitellyt aloitetta ja sivistyslautakunnan vastausta 
kokouksessaan 6.2.2017 § 27, merkinnyt sivistyslautakunnan vastauksen 
tiedokseen ja lähettänyt vastauksen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
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Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.4.2017 § 35 päättänyt kilpailuttaa 
koulukuljetusreitit ja asettaa tarjouspyyntöön kalustolle ja palvelun laadulle 
vaatimuksia, koskien mm. ympäristö- ja muita teknisiä ominaisuuksia. 
 

3. Aloitteen johdosta ei ole toistaiseksi ryhdytty toimenpiteisiin markkinaoikeudessa 
ja hallinto-oikeudessa vireillä olevien valitusten takia. 
 

4. Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan valmistelemaa vastausta aloitteeseen 
kokouksessaan 2.5.2017 § 88. Kunnanhallitus esitti tällöin valtuustolle, ettei aloite 
anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, eikä valtuusto tee aloitteessa esitettyä 
periaatepäätöstä että kunta ei voi ostaa kiinteistöä yritykseltä. 

 
5. Kunnanhallitus on käsitellyt Evijärven Alapään nuorisoseuran avustushakemusta 

kokouksessaan 21.11.2016 esityslistapykälänä § 163. Asia on kuitenkin 
kyseisessä kokouksessa otettu pois listalta muun hankerahoituksen 
epävarmuuden takia. Pykälän yhteydessä on kuitenkin keskusteltu 
nuorisoseurojen liikuntamahdollisuuksien parantamisesta ja asian 
esittelytekstissä on mm. mainittu seuraavaa:  
”Kunta on järjestänyt syksyllä 2016 nuorisoseurojen kanssa yhteistyöpalavereja, 
joissa on aktivoitu toimintaa ja selvitetty nuorisoseurojen kehitystarpeita sekä 
mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja. Tämä avustusanomus liittyy yhteistyöpalave-
reissa keskusteltuihin kehittämistarpeisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin.  

 
Kunta suhtautuu nuorisoseurojen aktiivisuuteen ja kehittämiseen myönteisesti, 
kuten myös tähän hankkeeseen. Avustuksia määritettäessä ja myönnettäessä tu-
lee huomioida tasapuolisuus sekä arvioida tapauskohtaisesti hankkeen tarve ja 
siitä syntyvä hyöty erityisesti toiminnallisesti. ” 

 
6. Liikuntahallihanketta ei aloitettu vuoden 2016 aikana. 

 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuuston tietoon jätetyt aloitteet 
ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.  
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Petteri Laukkonen ja Karoliina Sulkakoski saapuivat kokoukseen pykälän käsittelyn 
 aikana. 
  

Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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104 § ESITYS KUNTARAJAN SIIRROSTA 

Khall § 121 
19.9.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Jani Perälä on jättänyt itsensä, Voitto Perälän, Irma Perälän, Ilpo Perälän ja Liisa Pe-
rälän allekirjoittaman 28.10.2014 päivätyn kirjallisen hakemuksen osakuntaliitoksesta. 
Allekirjoittajien ehdotus on, että heidän Evijärvellä omistamansa maa-alueet liitettäi-
siin Lappajärven kuntaan.  
 
Ehdotettu kunnan osaliitosalue sijaitsee Evijärven Jokikylässä kantatie 68 ja Välijoen 
välissä. Alue on Välijoen puolelta kiinni Lappajärven kuntarajassa. Alue on kooltaan 
noin 6,7 hehtaaria. Alue sisältää neljä erillistä tilaa (Hautasaari 11:23, Kotikytö 11:10, 
Torppa 11:26 ja Perälä 11:18). Alueella on tuotantorakennus ja kolme asuinraken-
nusta. Viisi allekirjoittajaa asuvat tällä alueella. 
 
Perusteena on esitetty, että kunnan osaliitos selvittää maatilan ja talouksien asioiden 
hoitoa, koska luonnollisen asiointisuunnan ilmoitetaan olevan Lappajärvi. Mahdollinen 
osakuntaliitos turvaisi hakijan mukaan palveluiden luonnollisen suunnan myös tule-
vaisuudessa.  
 
Jani Perälän maatilan muut omat pellot ja metsät sijaitsevat Lappajärven puolella. 
Hakijan mukaan olisi luonnollista että myös loput maa-alueet, tuotantorakennus ja 
päärakennukset olisivat myös Lappajärven puolella. Rakennukset kuuluvat Evijärven 
kunnan vesijohtoverkostoon.  
 
Kuntarakennelain 11 §:n mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kun-
taan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yh-
dessä, kunnan jäsen tai ministeriö.  
 
Kuntarakennelain 11 §:n mukaan asia saadaan vireille, kun "Kunnan jäsen toimittaa 
esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä 
kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä 
kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen.” 
 
Lain 4 §:n mukaan kunta jakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitet-
tuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 
 
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä 
ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä 
2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita 
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 
 
Liitteenä on hakemus ja kaksi karttaotetta alueesta. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pyytää tehdystä ehdotuksesta kuntara-
kennelain 11 §:n mukaiset lausunnot Evijärven ja Lappajärven valtuustoilta 
15.11.2016 mennessä. 

Kunnanjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan seuraavasti: 
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Kunnanhallitus pyytää ehdotuksesta kuntarakennelain 11 §:n mukaisen lausunnon 
Lappajärven kunnanvaltuustolta 15.11.2016 ja antaa asiasta oman lausuntonsa. 

Päätös: Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
Kunnanhallitus pyytää ehdotuksesta kuntarakennelain 11 §:n mukaisen lausunnon 
Lappajärven kunnanvaltuustolta 15.11.2016 ja antaa asiasta oman lausuntonsa. 

 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
Khall 175 § 
12.12.2016 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Lappajärven kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2016 (§ 185) esittänyt Lappa-
järven kunnanvaltuustolle, että kunta ilmoittaa lausuntonaan, että se ei hyväksy esi-
tettyä kuntarajamuutosta. 

 
Kuntarakennelain 4 §:n mukaan "Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 
§:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 
1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämises-

tä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä 
2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita 
3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai 
4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.” 
 
Lappajärven kunnanhallituksen mukaan edellä mainittujen lainkohtien edellytykset ei-
vät täyty lukuun ottamatta kolmanteen kohtaan mahdollisesti liittyvää haittaa maata-
louselinkeinolle. Huomioon otettavaa kuitenkin on, että maatalouselinkeinojen hallinto 
hoidetaan jo nykyisellään kuntien yhteistoimintana Kauhavan kanssa samassa koko-
naisuudessa. Lisäksi liitoksen hakijoiden kiinteistöt kuuluvat Evijärven vesijohtoverk-
koon. Lappajärven kunnanhallitus esittää myös perusteluinaan, että kuntien välisen 
yhteistyön tiivistyminen ja maakunnallisten sote-palvelujen syntyminen tulevat vähen-
tämään kuntarajojen merkitystä yksittäisten asukkaiden ja kiinteistöjen kohdalla. 
 
Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien kesken on neuvoteltu kuntarajojen siirtä-
miskysymyksistä 11.11.2016. Neuvotteluissa on todettu, että mahdollisista rajamuu-
toksista tulisi ennen lausuntojen antamista neuvotella asianomaisten kuntien kesken 
yhteisen käsityksen muodostamiseksi. Kuntarajojen muutoksia tulisi aina tarkastella 
laajempina kokonaisuuksina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Edellä olevaan perustuen kunnanhallitus ehdottaa val-
tuustolle, että Evijärven kunta ilmoittaa lausuntonaan, että valtuusto ei hyväksy ehdo-
tettua kuntarajan muutosta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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Valt 42 § 
19.12.2016 Liitteenä kunnanosaliitoshakemus ja karttaotteet. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Evijärven kunta ilmoittaa lausuntonaan, 
että valtuusto ei hyväksy ehdotettua kuntarajan muutosta. 

 
 
Khall 104 § 
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 

Esityksen aiemmissa käsittelyvaiheissa annetut lausunnot on lähetetty 10.1.2017 val-
tiovarainministeriöön. Valtiovarainministeriö on kuntarakennelain 14 §:n mukaisesti 
määrännyt esityksen valmistelevasta käsityksestä ja on hankkinut kuntarakennelain 
14 §:n 2 momentin mukaisesti lausunnot Maanmittauslaitokselta (23.2.2017) ja Länsi-
Suomen maistraatilta (30.3.2017) 
 
Ministeriön kehotuksesta Evijärven kunta on varannut asukkailleen ja muille, jotka 
katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Asiaa 
koskeva kuulutus on nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnantalolla ja 
verkkosivuilla 30 päivän ajan, 25.4.2017–24.5.2017. Yhtään huomautusta ei ole tullut 
esityslistan lähettämiseen mennessä. 
 
Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on huomautusajan jälkeen annet-
tava asiasta lausuntonsa. Lausunto ja mahdolliset tehdyt huomautukset pyydetään 
toimittamaan valtiovarainministeriölle 2.6.2017 mennessä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Evijärven kunta 
uudistaa asiassa aiemmin lausumansa ja ilmoittaa lausuntonaan, että valtuusto ei 
hyväksy esitettyä kuntarajan muutosta. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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105 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

 
Khall § 105 
22.5.2017 Kuntalain 51 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
Sivistyslautakunta 25.4.2017 
 

 Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 5 Kunnanjohtajan saldovapaa 
 
 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 

 23 Virkasiirto 
 

 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 192 Virkavapaa ja sijaisen ottaminen 
 205 Sijaisen ottaminen 
  209 Eron myöntäminen 
 210 Keskikoulun ja lukion erityisopettajan valinta 
 215 Lupa käyttää Lahdenkylän koulun vanhaa pururataa maastoratsastukseen 
 217 Eron myöntäminen 
 220 Oppilastuolien ja –pöytien hankinta Kirkonkylän kouluun 
 221 Käytöstä poistetun pianon myynti 
 222 Työntekijät esikoululaisten päivähoitoon 
 223 Korjaus museon kesätyöntekijöiden valintapykälään (Stj § 191) 
 249 Luokanopettajan viran täyttäminen 
 250 Koulukeskuksen atk-luokan laitteiden hankinta 
 

 Kunnaninsinööri: 
 Päätökset §:t 
 80 Asuntohakemus 
 93 Lomapäätös 
 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 2 Kirjasto on suljettu 26.5. henkilökunnan sisätyöpäivän takia 
 3 Kirjaston aukioloaikojen muuttaminen 
  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 



EVIJÄRVEN KUNTA 22.5.2017 172 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

106 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 106  
22.5.2017 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 

1. Johtoryhmän muistiot kokouksista 9.5. ja 15.5 
2. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston uusien jäsenten yhteystieto-

pyyntö 24.4.2017 
3. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pyyntö jäsenkuntien esityksistä kuntayh-

tymän toiminnan kehittämisestä  
4. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston pöytäkirjanote 21.04.2017 

§ 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 
5. Oikeusministeriön päätös 28.4.2017 (14/31/2016) Lautamiesten lukumäärä 

2017 
6. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pöytäkirja 4/2017 

27.4.2017 ja kuntayhtymävaltuuston kokouskutsu ja esityslista 1/2017 
17.5.2017 

7. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 4/2017 24.4.2017 ja 
9.5.2017 saapunut kutsu 21.9.2017 pidettäville maakuntapäiville 

8. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 10.5.2017, dnro 1901/3/16 
9. Oikeusministeriön päätös 28.4.2017 (14/31/2016) Lautamiesten lukumäärä 

2017 
10. Evijärven kunnan ja Into Seinäjoki Oy:n välinen kauppakirja Etelä-

Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakkeiden myynnistä 
11. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen pöytäkirja 6/2017 25.4.2017 
12. Kuntatyönantajien yleiskirje 4/2017 11.4.2017 Lappeenranta-seminaari 40 

vuotta 
13. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
14. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.5.2017, dnro 00363/15/2299 
15. Asunto Oy Kultalahden tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, 

hallituksen kokouspöytäkirjat 1-3/2017, yhtiökokouspöytäkirja 1/2017 ja toi-
minnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 

16. Asunto Oy Nykälänahon tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, 
hallituksen kokouspöytäkirjat 1-3/2017, yhtiökokouspöytäkirja 1/2017 ja toi-
minnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 

17. Asunto Oy Evijärven Tervahaudan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-
31.12.2016, hallituksen kokouspöytäkirjat 1-3/2017, yhtiökokouspöytäkirja 
1/2017 ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 

18. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös 19.5.2017 reittiliikenneluvan muut-
tamisesta 

19. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 
5/2017 15.5.2017 

20. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokousasiakir-
jat 30.5.2017: kokouskutsu, esityslista liitteineen, tasekirja, henkilöstökerto-
mus ja vuosikertomus vuodelta 2016 

21. Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston pöytäkirja 1/2017 
17.5.2017 

22. Kunnan tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2016 
23. Korjaukset konsernituloslaskelmaan ja –taseeseen. Tulosvaikutus +6,21 €. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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107 § TULEVAISUUDEN KUNTA – ETELÄ-POHJANMAAN KUNTAJOHDON KOULU-
TUS 2017–2018   

Khall § 107  
22.5.2017 Valmistelija: hallintosihteeri Pekka Suhonen 
 
 Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on valmistellut yhdessä kuntajohtajien koulu-

tustyöryhmän (Vesa Koivunen, Alajärvi; Pekka Ala-Mäenpää, Alavus; Teemu Kejo-
nen, Evijärvi; Linda Leinonen, Isojoki ja Jorma Rasinmäki, Seinäjoki) kanssa tulevai-
suuden kunta- Etelä-Pohjanmaan kuntajohdon koulutus 2017–2018 ohjelmaa. 

  
 Koulutuksen tavoitteena on auttaa Etelä-Pohjanmaan kuntajohtoa rakentamaan ete-

läpohjalaista tulevaisuuden kuntaa. Työmuodot ovat asiantuntijaluennot ja pienryh-
missä tapahtuva, osallistujien omaan asiantuntemukseen ja kokemukseen pohjautu-
va työskentely.  

  
 Koulutus koostuu viidestä lähipäivästä, eteläpohjalainen kunta 2030–konseptoinnista, 

seminaarista sekä erillisestä vapaaehtoisesta ulkomaan opintomatkasta. Osallistujat 
saavat käyttöönsä kirjallisuusluettelon opintojen tueksi. Koulutuksesta saa todistuk-
sen, ja opintoja voi hyväksyttää esimerkiksi osaksi jatko-opintoja. Koulutuksen johta-
jana toimii tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen Tampereen yliopistosta. 

 
 Kohderyhmä on eteläpohjalaiset kuntajohtajat ja johtavat viranhaltijat. Koulutuksen 

hinta on 1 790 euroa (sis. kahvit ja lounaat). Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa il-
moittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen ilmoittautuminen on 31.8.2017 mennessä. 
Opintomatka ei sisälly hintaan. Koulutuksen puitteissa toteutetaan valinnainen opin-
tomatka Tanskaan (3-4 päivää). Matkaa ei lasketa koulutuskokonaisuuden opintopis-
teisiin.  

  
 Koulutuksen ajankohdat ovat 20.9.2017, 15.11.2017, 24.1.2018, 21.3.2018 ja 

16.5.2018 klo 9-16. Koulutuspäivät järjestetään Framilla Seinäjoella. Yhteinen semi-
naari on elo-syyskuussa 2018 teemalla ”Yhteinen suunta tulevaisuuteen”. 

 
 Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja voi harkintansa mukaan osallistua enin-

tään 3 päivän pituisiin koulutuksiin määrärahojen mahdollistamissa rajoissa. Yli 3 päi-
vän poissaoloa edellyttämistä koulutuksista päättää kunnanhallitus.  Talousarviossa 
on määrärahaa jäljellä koulutukseen. 

 
 
 Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Teemu Kejo-

nen voi osallistua Tulevaisuuden kunta- Etelä-Pohjanmaan kuntajohdon koulutukseen 
2017–2018.  

 
 Teemu Kejonen poistui intressijäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. Päätettiin, että asia 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 
 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Lisätietoja: hallintosihteeri Pekka Suhonen, puh. (06) 2412 3220, sähköposti: etuni-
 mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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108 § ENTISEN PALOLAITOKSEN HANKINTA JA MYYNTI  

Khall § 108  
22.5.2017 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kunta on käynyt keskusteluita ja neuvotteluita Paloasema R:no 1:243 nimisestä kiin-
teistöstä osoitteessa Kaustisentie 22, 62500 Evijärvi (entinen palolaitos) hankkimises-
ta kunnalle omistajatahon (Järvi-Z Oy) kanssa. Kyseinen kiinteistö sopisi hyvin kun-
nan teknisen toimen varikoksi, jolle on etsitty sopivia uusia tiloja. Samaan yhteyteen 
mahtuisi myös nykyisellä varikolla toimiva työpaja ja lisäksi tiloihin jäisi hyvät tilat 
myös yksityiselle yritykselle.  
 
Kiinteistön pinta-ala on 7.350 m2. Kiinteistöllä on kaksi rakennusta, joiden pinta-alat 
ovat yhteensä noin 1283 m2. Lämpimän teollisuusrakennuksen (entinen paloasema-
rakennus) huoneala on noin 638 m2. Lisäksi tontilla on kylmävarasto, jonka huoneala 
on noin 645 m2. Kiinteistöllä on jäljellä rakennusoikeutta 500 m2. 
 
Kunta on myynyt aikoinaan kiinteistön 2.3.2006 päivätyllä kauppakirjalla Länsi-
Suomen Metalliasennus Oy:lle hintaan 420.000 €. Kyseisessä kiinteistössä on ollut 
kunnan jälkeen useampia eri omistajatahoja. Kiinteistöön on tehty lämpimään osaan 
pieni laajennusosa (36,2 m2) sen jälkeen kun kunta on kiinteistöstä luopunut. 
 
Kunta on neuvotellut kiinteistön ostamisesta huomattavasti alhaisemmalla hinnalla 
kuin on siitä aikoinaan luopunut. Ensimmäinen omistajan (Järvi-Z Oy) antama hinta-
tarjous oli 250.000 €. Neuvotteluiden jälkeen hinnaksi on tarkentunut 240.000 €, joka 
on myyjän ilmoituksen mukaan hinta, jolla myyjä on valmis kiinteistön kunnalle myy-
mään. Kauppahinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ja ne siirtyvät kaupassa 
kunnalle. Kauppa tehdään rasitteista/kiinnityksistä vapaana.  
 
Käydyissä neuvotteluissa vanhan palolaitoksen tiloihin tulisi kunnan teknisen toimen 
tilojen lisäksi yksityinen yritys sekä työpaja. Kunta on käynyt neuvotteluita siitä, että 
Ari Sulkakoski (AP Rengastarvike Oy) ostaisi osan vanhan palolaitoksen kiinteistöstä 
yritystoimintaansa. Ari Sulkakosken kanssa on valmisteltu esisopimusta, että kunta 
myy toimitilan yritykselle ja sovittu samalla tilanjaosta sekä muista kaupan ehdoista. 
Lämpimästä hallista AP Rengastarvike Oy:lle tulisi 365,3 m2 (57,28 %) ja kylmähallis-
ta 220 m2 (36,18 %), yhteensä 585,3 m2.  
 
AP Rengastarvike Oy:lle uusi tila mahdollistaa paremmin toiminnan kehittämisen ja 
mahdollisesti kasvattamisen nykyisestään. Toimintaa voisi uusissa tiloissa laajentaa 
joltain osin myynti- ja autojenpesutoimintaan. Jollain aikavälillä yritys harkitsee myös 
lisätyövoiman palkkaamista. Ari Sulkakoski on hakemassa hankkeelle Aisaparilta in-
vestointitukea. Sen saamiselle on olennaista, että kunta ostaa ensin kiinteistön omis-
tukseensa, josta se myy osan yritykselle ja sen jälkeen perustetaan yhdessä keski-
näinen kiinteistöosakeyhtiö. 
 
Kunnan suunnitelmissa on muuttaa kunnalle jäävä kylmä varastotila osin tai koko-
naan lämpimäksi hallitilaksi sekä rakentaa väliseinät kunnan ja AP Rengaspalvelu 
Oy:n tilojen välille. Työpaja Kieppis on tutustunut mahdollisiin tiloihin ja ilmaissut ole-
vansa tyytyväinen niihin. Myös työpajan tiloissa on mahdollisesti tehtävä pieniä muu-
tostöitä. 
Kiinteistölle on tehty kaksi hinta-arviota, joista ensimmäinen on saatu kuntaan ja toi-
nen on tulossa. Arvioija arvioi kiinteistön hintaa kauppa-arvomenetelmällä eli lähialu-
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eella toteutuneiden kauppojen perusteella sekä kustannusarvomenetelmällä. Kus-
tannusarvomenetelmässä on huomioitu tontilla olevat kaksi rakennusta että tontin ar-
vo. Ensimmäisen arvioitsijan mukaan tontin arvo on 30.000 euroa ja rakennusten ar-
vo on 220.000 euroa eli arvo yhteensä 250.000 euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. 
Kylmän varastorakennuksen arvoksi arviointiin 40.000 euroa ja lämpimän hallin ar-
voksi 180.000 euroa. Arvioijan mukaan toimisto-osat ovat arvokkaampia kuin halli-
osa. Kunnalle tulee suurempi osa paloasemarakennuksen toimistotiloista. Arvioija ar-
vioi että kunnalle ja AP Rengaspalvelulle tulevien tilojen arvojen suhteeksi 50/50. 

 
Entisen palolaitoskiinteistön hinta on huomattavasti edullisempi kuin uuden tilan ra-
kentaminen vastaavaan käyttötarkoitukseen. Keskineliöhinta jos tontin arvoa ei huo-
mioida on kyseisessä kiinteistössä neuvotellulla hinnalla noin 187 euroa/m2. Kiinteis-
töstä neuvoteltu hinta 240.000 euroa vastaa arvion perusteessa hyvin vastaavan ky-
seisen ikäisen ja kuntoisen kiinteistön markkinahintaa Evijärvellä.  
 
Yritystuen osalta asiasta on oltu yhteydessä Kuntaliiton hankintalakimiehiin, josta ke-
hotettiin tutustumaan EU:n valtiontukisäännöksiin. Niiden mukaan kiinteistön kaupan 
ja kauppahinnan tulee olla markkinaehtoisia. Kiinteistönhinnassa ei saa olla yli- eikä 
alihinnoittelua. Kunnan maksama hinta kiinteistöstä on hieman alhaisempi kuin arvioi-
jan tekemä hinta-arvio kiinteistön arvosta. Näin ollen kaupassa ei ole kyseessä laiton 
verovaroin tapahtuva yritystoiminnan tukeminen. 
 
Loppusyksyn 2016 ja kevään 2017 aikana Evijärven kunta on ollut veturina mahdolli-
sen yritys- ja vastaanottohallin perustamisessa Evijärvelle. Yritys- ja vastaanottohalli-
asiaa lähdettiin selvittelemään Evijärven elinkeinotyöryhmän esityksestä. Halliin sijoi-
tettiin alustavissa suunnitelmissa tilat kunnan teknisen toimen varikolle. Jos tilat tek-
nisen toimen henkilöstölle löytyvät muualta, kunta voi olla hallissa vähemmistöosak-
kaana, joka joustavoittaa hallin jatkovalmistelua. Siinä tapauksessa halliin on mahdol-
lista ottaa mukaan useampia yksityisiä toimijoita kuin alustavissa suunnitelmissa.    
 
Kuntastrategian toimenpideohjelmaan on kirjattu entisen Tielaitoksen varikon tilasta 
tavoitteeksi, että teknisen varikko siirretään mahdollisen vastaanotto-/yritys-
/starttihallin yhteyteen. Työpajalle etsitään myös uudet tilat. Nykyiset rakennukset 
myydään ja/tai puretaan. Alue muutetaan asunto- tai yrityskäyttöön. Alueen tulevasta 
käytöstä järjestetään idea-/suunnittelukilpailu. 
 
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan teknisen toimen tilat ja työpaja tulisivat enti-
sen palolaitoksen tiloihin ja nykyisen varikon tila vapautuisi nykyisestä käytöstä asun-
to- tai yrityskäyttöön. Varikon alue on erittäin hieno paikka Evijärvellä järvenrannassa. 
Kyseinen alue ja ranta voidaan tuoda huomattavasti näkyvämmin esille ja aluetta voi-
daan jalostaa kokonaisuutena.  
 
Kokonaisuudessa jossa kunta hankkisi vanhan palolaitoksen sekä olisi mukana yri-
tys- ja vastaanottohallissa vähemmistöosakkaana olisi kunnalle kokonaistaloudellinen 
ja kustannustehokas ratkaisu, jolla samalla luotaisiin hyvin edellytyksiä kunnan sekä 
usean yrityksen toiminnalle Evijärvellä.  
 
Yritys- ja vastaanottohallille on varattu investointiohjelmassa tälle vuodelle 500.000 
euron määräraha. Jos palolaitoskauppa sekä yritys- ja vastaanottohalli toteutuvat ny-
kyisen suunnitelman mukaan kunnan osuus kokonaisuudesta jää huomattavasti alle 
varatun määrärahan. Ratkaisu on sekä kokonaistaloudellinen että kunnan omaan 
toimintaa sekä elinkeinotoimintaa Evijärvellä tukeva kokonaisuus! Kunnan taloudelli-
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nen tilanne mahdollistaa kiinteistöhankinnat, jotka ovat kunnan perustehtävän toteut-
tamisen kannalta tarpeellisia ja taloudellisesti perusteltuja.   
 
Samassa yhteydessä kunta voi toteuttaa kuntastrategian linjauksia ja elinkeinopoli-
tiikkaa erityisesti luomalla yrittäjille toimintaedellytyksiä ja rakentamalla kuntaan elin-
voimaa. Hankkeiden yritysvaikutuksia arvioitaessa hankkeesta seuraa monia positii-
visia vaikutuksia. Usea yritys saisi toimintaansa hyvät ja toimivat tilat. Yritysten toi-
mintaedellytykset ja palvelut paranisivat. Tilat mahdollistavat nykyistä suuremman 
toiminnan. Mahdollisesti yritykset työllistäisivät lisää työvoimaa. 
Jos kunta päättää ostaa entisen paloaseman, kunnan ja AP Rengastarvike Oy:n väli-
sen kaupan tarkemmista ehdoista sekä kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta ja omai-
suussiirroista päätetään seuraavassa hallituksen ja valtuuston kokouksessa. Evijär-
ven kunta myy kiinteistökokonaisuudesta AP Rengastarvike Oy:lle yhdessä sovitun 
jaon mukaisesti päähallista 365,3 m2 lämmintä hallitilaa ja kylmävarastosta 220 m2 
hallitilaa. 
 
Asiasta on keskusteltu kiinteistötoimikunnan ja Evijärven Yrittäjien kanssa. Liitteenä 
on Evijärven kunnan ja Järvi-Z Oy:n välinen kauppakirjaluonnos kiinteistön ostami-
sesta kunnalle. 
 
Ilmari Sulkakoski poistui suhdejäävinä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yritys- ja vastaanottohalliin talousarvioon 

vuodelle 2017 varatusta 500.000 eurosta siirretään 240.000 euron määräraha Palo-
asema-tilan hankintaan.  

  
 Kunnanhallitus päättää edelleen, mikäli valtuusto myöntää määrärahan Paloasema-

kiinteistön hankintaan että:  
 

Evijärven kunta hankkii entisen palolaitoksen kiinteistön sisältäen tontin ja 

tontilla sijaitsevat rakennukset Järvi-Z Oy:ltä kunnan omistukseen hintaan 

240.000 euroa. Kauppahinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ja ne 

siirtyvät kaupassa kunnalle. 

  
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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109 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN ATENO OY:LLE TILASTA POHJANTIE 1, RNO 52-
401-2-330 

Khall § 109 
22.5.2017  Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Ateno Oy:n kanssa käydyssä keskustelussa Ateno Oy on ilmoittanut kunnalle haluk-
kuuden ostaa teollisuusalueella sijaitsevasta Pohjantie 1 –nimisestä tilasta, Rno 52-
401-2-330 määräalan.  

 
Paikanpäällä tehtyjen linjausten, sekä kiinteistörekisteristä tehtyjen mittausten mu-
kaan määräalan pinta-ala on noin 18 600 m². 
 
Kyseinen määräala sijaitsee Vattuahon teollisuusalueella ja se on Ateno Oy:n nykyi-
sen teollisuuskiinteistön jatkeena. Määräalalla kuuluu kirkonseudun osayleiskaavassa 
teollisuus- ja varastoalueeksi varattuun alueeseen, mutta alueella ei ole asemakaa-
vaa. Ateno Oy on tietoinen alueen asemakaavoitustarpeesta ja on lupautunut osallis-
tumaan kaavoitukseen. 
 
Teollisuustontin myyntihinta Evijärvellä on 1€/m² ja hinta on sovittu Ateno Oy:n kans-
sa. Määräalalla oleva puusto ei kuulu kauppaan. 
 
Kauppakirja liitteenä. 

 
 kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Ateno Oy:lle 

myydään 18 600 m2:n suuruinen määräala Evijärven kunnan Evijärven kylässä sijait-
sevasta tilasta Pohjantie 1, Rno 52-401-2-330. Myyntihinta määräalalle on 1€ / m2.  

 
 
 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. (06) 2412 3248 sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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110 § MUUT ASIAT 

Khall § 110  
22.5.2017  

1. Keskusteltiin vireillä olevien sivistystoimen valitusten tilanteesta 
2. Keskusteltiin lukion vetovoimasta ja hyvästä menestyksestä erityisesti kemian 

ylioppilastuloksissa 
3. Keskusteltiin sivistystoimen liikuntainvestointien toteuttamisesta ja toteutumi-

sesta 
4. Keskusteltiin kunnaninsinöörin selostuksen pohjalta hyötykäyttöaseman paik-

kavaihtoehdoista ja asian jatkovalmistelusta 
5. Keskusteltiin maapolitiikasta ja kaavoituksesta sekä tontin myymisestä 
6. Tilannekatsaus yhteismetsän perustamisen edistymiseen 
7. Keskusteltiin sote-uudistuksen vaikutuksista kunnan ja maakunnan alueella 

oleviin palveluihin ja kiinteistöihin 
8. Etelä-Pohjanmaan rakennemallissa on otettu huomioon Evijärven luontoarvot 

ja linnusto. Kunnanhallitus antoi asiasta lausunnon edellisessä kokouksessa. 
9. Keskusteltiin linjauksista tulevaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen 
10. Keskusteltiin liikenneasioista ja kantatie 63:n merkityksestä 
11. Keskusteltiin kukkaistutuksista kunnan keskustassa ja kunnantalolla mm. 150-

vuotisjuhlavuoteen liittyen 
12. Keskustassa oleva kunnan infotaulu uusitaan 
13. Keskusteltiin kunnassa olevien tyhjien omakotitalojen hyödyntämismahdolli-

suuksista 
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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 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät  99, 107 
 
 
 

 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, telefax 
 
 

Evijärven kunnanhallitus      
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
telefax: 06-765 1682 

 
Pykälät 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. jäljempänä 

 
 
 
  

mailto:evijarven.kunta@evijarvi.fi
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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 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                      Valitusaika 30 päivää 

      
 
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää 

      
 
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän sisäl-
tö 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 asia-
miehensä 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 arkilauan-
tai 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 pykälät 

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oi-
keudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


