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61 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 61 
15.4.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

62 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 62 
15.4.2019 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

63 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 63 
15.4.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kultalahti ja Marita Huh-
marsalo. 
 
Merkitään: Marita Huhmarsalo saapui klo 17.06. 

 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kultalahti ja Marita Huhmar-
salo. 
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64 § EVIJÄRVEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISPOLUT –HANKE 

Khall § 64 
15.4.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen  
 

Evijärvellä on valmisteltu kunnan ja yrittäjien yhteistä hanketta. Idea yhteishankkeelle 
syntyi yrittäjien ja kunnanhallituksen kesäakatemiassa 2018. Hanketta on valmisteltu 
tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yrittäjien hallitus nimesi osaltaan Susanna 
Kohtasen ja Jani Takamaan hankkeen vastuuhenkilöiksi.  
 
Kehittäjäkoordinaattori Sanna Syrjälä on toiminut kunnassa hankkeen päävalmisteli-
jana. Asiaa on valmisteltu elinkeinotyöryhmässä ja yrittäjien hallituksessa. Hank-
keesta keskusteltiin myös elinkeinofoorumissa 8.4.2019. Hankevalmistelun aikana on 
oltu yhteydessä Aisapariin. 
 
Evijärven elinkeinojen kehittämispolut -hanke valmistellaan Aisaparin huhtikuun lo-
pussa päättyvään hakuun ainakin pääosin tiedotus- ja koulutushankkeena. Hankkeen 
suunniteltu toteutusaika on 1.5.2019–1.5.2020.  
 
Hanke kohdistuu Evijärven kunnan elinkeinoihin ja elinkeinojen kehittämiseen sekä 
elinkeinopalveluihin. Hankkeessa selvitetään evijärveläisten yritysten palvelutarpeita, 
mahdollisia puutteita nykyisessä tarjonnassa ja kartoitetaan uusia keinoja hyödyntää 
palveluita sekä saada ne nykyistä parempaan tietoisuuteen. Hankkeessa luodaan ku-
vaa elinkeinopalveluiden kehittämistarpeista ja tulevasta suunnasta. Hankkeeseen 
liittyviä asiasanoja ovat: palvelupolut, palvelukartoitus, yhteistyömalli, saavutettavuus 
ja digi. 
 
Hanke on vahvasti Evijärven kuntastrategian mukaista toimintaa. Kuntastrategiassa 
on elinkeino- ja elinvoimapainotus. Strategian strateginen painopisteosio 3 on ”Elin-
keinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö”. Kunnan ja 
yrittäjien yhteishanke on toimenpiteenä kuntastrategian toimenpideohjelmassa. 
Hanke tukee vahvasti myös Evijärven Yrittäjät ry:n strategian tavoitteita ja toteutusta. 
 
Haettavalla hankkeella vaikutetaan suotuisasti elinkeinoihin ja elinvoimaan sekä kehi-
tetään Evijärvelle kilpailukykyistä ja elinvoimaista toimintaympäristöä. Evijärven kunta 
ja yrittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä. Hankkeella syvennetään entisestään kunnan ja 
yrittäjien yhteistyötä. Hankkeessa syntyviä tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti 
kunnan ja yrittäjien toiminnassa sekä laajentaa hankkeen tuloksia myös Evijärveä 
laajemmalle.  
 
Hankkeelle haetaan rahoitusta Aisaparista. Hankkeen rahoitus ja kunnan rahoitus-
osuus tarkentuvat, jos rahoitushakemus hyväksytään Aisaparissa. Mahdollisena kun-
tarahoituksena käytetään elinkeinotoimen alle varattuja sitomattomia hankemäärära-
hoja (10.000€). Hankkeen budjetti rakentuu niin, että kunnan osuus hankkeesta on 
korkeintaan 10.000 €. 
 
Iso osa hankkeen toteutuksesta tapahtuu ostopalveluina. Kunta hakee ja toimii hank-
keen hallinnoijana. Aisaparin seuraava rahoitushaku umpeutuu 30.4.2019 ja hanke 
on ollut suunnitelmana hakea huhtikuun lopussa päättyvässä haussa. 
 
Oheismateriaalina jaetaan sähköpostilla hankekuvaus. Hankkeen lopullinen sisältö ja 
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hankehakemus tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessä. Hankehakemus viimeistel-
lään ja jätetään Aisapariin 30.4.2019 mennessä.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää että  
1. Evijärven kunta hakee Evijärven elinkeinojen kehittämispolut hanketta Aisaparin 

rahoitettavaksi 30.4.2019 päättyvään haussa.  
2. Kunta toimii hankkeen hallinnoijana. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

  
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi


EVIJÄRVEN KUNTA 15.4.2019 102 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

65 § RAKENTAJAKAMPANJA  

Khall § 65  
15.4.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Evijärvellä on menossa rakentajakampanja. Kampanja alkoi rakentajapäivästä 
1.4.2019, jossa vieraili useita potentiaalisia rakentajia. Kampanja jatkuu vuoden 2020 
loppuun asti. 
    
Rakentajakampanjan toteutukseen Evijärvellä paketoitiin rakentajan palvelut Evijärvi -
palvelupaketiksi, joka helpottaa ja tukee rakentamista. Samaan pakettiin on sisälly-
tetty myös merkittävä rahallinen hyöty Evijärvelle rakentavalle. Kampanja-aikana Evi-
järvelle rakentava saa veloituksetta vesiliittymän, lupamaksut sekä vielä erillisen 500 
euron lahjakortin yritykseen, jonka kotipaikka on Evijärvi. 

Alkuvuoden 2019 aikana kuntaan on jätetty seuraavat kaksi omakotitalon rakennuslu-
pahakemusta: 
 
Granvik Lasse ja Maarit 
- lupahakemus jätetty 24.1.2019 
- rakennuslupa myönnetty 12.3.2019 

 
Perkkalainen Joonas 
- lupahakemus jätetty 3.2.2019 
- rakennuslupa ei vielä myönnetty 
 
Kyseiset rakennuslupahakemukset on tehty hyvin samoihin aikoihin kun Evijärven ra-
kentajakampanjasta on päätetty. Myös nämä rakentajat on hyvä liittää alkaneeseen 
kampanjaan. Näin ollen nämä rakentajat saavat myös rakentajakampanjan kampan-
jaedut. 
 
Kyseiset rakentajat eivät ole olleet aloitteellisia asiassa, vaan aloite heidän liittämi-
sestä kampanjaan on lähtenyt kunnan päästä. 
 
Asiasta keskusteltiin 25.3.2019 kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa ja sii-
hen suhtauduttiin positiivisesti.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää rakentajakampanjan mu-
kaiset edut Lasse ja Maarit Granvikin sekä Joonas Perkkalaisen rakennuksille raken-
tajakampanjan ehtojen mukaisesti.  
  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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66 § KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN EVIJÄRVEN YHTEISMETSÄN HOITOKUN-
TAAN 

Khall § 66  
15.4.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen  
 

Yhteismetsän perustaminen on kuntastrategian ja kuntastrategian toimenpideohjel-
mien mukaista toimintaa. Ensimmäisessä toimenpideohjelmassa oli kirjattuna toi-
mena yhteismetsäselvityksen tekeminen ja tällä hetkellä toteutuksessa olevassa oh-
jelmassa on kirjattu toimenpiteeksi ”Päätöksenteko yhteismetsään osallistumisesta.”  
Kunta on päättänyt osallistua Evijärven yhteismetsään 154,547 hehtaarin osuudella.  
 
Yhteismetsän perustamiseen liittyvät kaksi maanmittaustoimitusta on tehty. Evijärven 
yhteismetsän perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhteismetsä on virallisesti perus-
tettu. Yhteismetsän nimi on Evijärven yhteismetsä ja kotipaikka on Evijärven kunta. 
Yhteismetsän valmistelussa on tehty luonnos Evijärven yhteismetsän osakaskunnan 
ohjesäännöksi. Seuraavaksi kutsutaan koolle yhteismetsän osakaskunnan kokous, 
jossa nimetään yhteismetsälle hoitokunta. Ohjesääntöluonnoksen mukaan hoitokun-
taan kuuluu kolme jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäse-
nistä valitsee Evijärven kunta.  
 
Hoitokunta päättää vahvistetun metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talous-
arvion puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät lain mukaan kuulu osakas-
kunnan kokouksen päätettäviin.  
 
Hallintosäännön mukaisesti maa ja metsäalueet kuuluvat teknisen lautakunnan toi-
mialaan. Aiemmissa keskusteluissa on linjattu, että kunnan edustaja voisi olla kun-
naninsinööri, joka vastaa myös kunnan metsien hoidosta metsäsuunnitelman mukai-
sesti sekä talousarvion mukaisista hakkuista.   
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus päättää, että Evijärven kunnan jäsen Evi-
järven yhteismetsän hoitokunnassa on kunnaninsinööri ja hänen henkilökohtainen 
varajäsen on teknisen lautakunnan puheenjohtaja.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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67 § LAUSUNTO ISONKYRÖN KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTA-
MISEKSI 

Khall § 67 Valmistelijat: hallintosihteeri Mikko Huhtala ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
15.4.2019  

Isonkyrön kunta teki 2.11.2018 ehdotuksen sen siirtämisestä Pohjanmaan maakun-
nasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Valtiovarainministeriö pyysi aiemmin Evijärven 
kunnalta lausuntoa Isonkyrön kunnan ehdotuksesta maakuntajaon muuttamiseksi. 

 
Evijärven kunnanhallitus on 10.12.2018 (§ 219) antanut puoltavan lausunnon Valtio-
varainministeriön lausuntopyyntöön Isonkyrön kunnan siirtämisestä Etelä-Pohjan-
maan maakuntaan.  
 
Valtiovarainministeriö on 21.3.2019 esittänyt uuden lausuntopyynnön aiheeseen liit-
tyen. Perusteena on että maakuntauudistusta koskevat hallituksen esitykset tulevat 
raukeamaan ja uutta maakuntajakoa ei säädetä laissa. Tämän vuoksi VM varaa ta-
hoille, joilta lausunto pyydettiin, tilaisuuden antaa uusi lausunto. 

 
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota maakuntajakolain 
(1159/1997) kriteereihin, jonka mukaan maakunnaksi määritellään alue, johon kuulu-
vat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun 
kannalta tarkoituksen mukaisen kokonaisuuden. Maakunnan alueen määräämisessä 
käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, 
kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yh-
teydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet. Lausunnot 
pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 3.5.2019. 
 
Isonkyrön kuulumiselle Etelä-Pohjanmaahan on vahvat toiminnalliset, historialliset ja 
kielelliset perusteet. Toiminnallisesti Isonkyrön kunta kuuluu Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiriin. Isokyrö ja Seinäjoki ovat muodostaneet terveydenhuollon yhteistoi-
minta-alueen 1.1.2009 alkaen. Etelä-Pohjanmaan kunnista Seinäjoki tuottaa Isonky-
rön maaseututoimen palvelut ja Kurikan kaupunki tuottaa lomatoimen palvelut. Ison-
kyrön kaupan asiointi, yhdistystoiminnan yhteistyö sekä muu toiminta suuntautuu 
pääosin Etelä-Pohjanmaalle.  
 
Historia puoltaa vahvasti Isonkyrön kunnan maakunnan vaihdosta. Isonkyrön emäpi-
täjään on kuulunut valtaosa nykyisestä suomenkielisestä Etelä-Pohjanmaasta. Lähes 
täysin suomenkielisenä kuntana Isollakyröllä on Etelä-Pohjanmaahan kuulumiselle 
myös vahvat kielellisiin oikeuksiin perustuvat syyt. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Evijärven kunta puoltaa Ison-
kyrön kunnan maakunnanvaihdosta Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaalle. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

 
  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Etel%C3%A4-Pohjanmaa
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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68 § ESITYKSET 6.12.2019 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ  

Khall § 68 
15.4.2019   Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia toimittamaan kunniamerkki-
esityksensä aluehallintovirastolle viimeistään 30.4.2019 mennessä.  

 
Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään 
valtiovarainministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. 

 
Ehdotusten tulee perustua henkilökohtaisiin ansioihin. Virka- ja palvelusvuosien pi-
tuus tai henkilön virka- tai muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen 
perusteena. Toisaalta kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa 
kovin lyhyessä ajassa. Kunniamerkkien antamisen ensisijaisena lähtökohtana ovat ne 
keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammat-
tialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Ehdotukset on pyrittävä 
tekemään asianomaisen ollessa vielä virassa tai toimessa ennen eläkkeelle siirty-
mistä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja myös halu ottaa vastaan kunnia-
merkki. 
 
Edellisen kunniamerkin antamisesta on täytynyt kulua vähintään 7 vuotta. Toisen 
kunniamerkin perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen 
kertyneitä ansioita. Kyseeseen voivat tulla myös erityiset ansiot muussa kuin päätoi-
messa. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimen-
kuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioi-
tuneisuutta uusissa tehtävissään. Perusteluissa tulee korostaa ehdokkaan edellisen 
kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita. 
 
Esityksiä tulisi tehdä eri kunniamerkkiluokkiin mahdollisimman tasapuolisesti kum-
mankin sukupuolen ja eri ammattiryhmien ansioituneista ehdokkaista.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus tekee esityksen kunniamerkkien hakemi-
sesta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää kunniamerkkiä yhdelle henkilölle. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 

   
  



EVIJÄRVEN KUNTA 15.4.2019 106 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

69 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 69 
15.4.2019 Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-

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

 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 
 Tekninen lautakunta 2/2019, 2.4.2019 
 Sivistyslautakunta 3/2019, 4.4.2019 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 48 Asuntohakemus 
 49 Asuntohakemus 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
210 Kannettavan tietokoneen hankinta vaalikäyttöön ja varakoneeksi sekä projekto-
rin hankinta kunnanhallituksen huoneeseen 

 213 Lukion tuntiopettajan sijaisuus 
 214 Lukion ja peruskoulun matemaattisten aineiden opettajan sijainen 
 215 Koulunkäynninohjaajan sijaisuuden jatkaminen Kirkonkylän koulussa 
 233 Kirjaston käytöstä poistetun kävijälaskurin myynti 
 242 Keskikoulun ja lukion laitehankinta 
 253 Erityisopettajan vuorotteluvapaan sijainen 
 254 Esiopettaja Lahdenkylän ja Särkikylän kouluun 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
  
 Kirjastonjohtaja 
 Päätökset §:t 
  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen ja päät-
tää, että niitä ei oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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70 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 70 
15.4.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 4 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 26.3.2019, 4.4.2019 ja 9.4.2019 
3. Evilämpö Oy, yhtiökokous, pöytäkirja, 12.4.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista liitteineen 

9.4.2019 
5. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, 1-2/2019 toteuma 
6. Kuntayhtymä Kakisneuvoinen, suoritevertailu 2/2019 
7. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja liitteineen 3/2019, 25.3.2019 
8. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista liitteineen 4/2019, 15.4.2019 
9. EPSHP, valtuusto, esityslista liitteineen, 15.4.2019 
10. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut, 3/2019 
11. Pietarsaaren kaupunki, Pohjanmaan jätelautakunta, pöytäkirja, 20.2.2019 
12. Metsähallitus, päätös, tutkimuslupa, 2.4.2019, MH 1783/2019/05.04.01 
13. Metsähallitus, päätös, tutkimuslupa, 11.4.2019, MH 2235/2019/05.04.01 
14. JUKO, luottamusmiesilmoitus 29.3.2019 
15. EP:n vanhusneuvosto, kannanotto, 25.3.2019 
16. Työllisyyskatsaus 2/2019 
17. Aktia, salkunhoitoraportti, 3/2019 
18. Taaleri, salkunhoitoraportti, 3/2019 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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71 § MUUT ASIAT 

Khall § 71 
15.4.2018 

1. Seuraava KH:n kokous 13.5.2019 
2. Luontopolku –hanke 
3. Asianhallintajärjestelmän hankinta 
4. 8.4.2019 Elinkeinofoorumi, elinkeinoasioiden järjestäminen kunnassa 
5. Menossa olevat henkilöstörekrytoinnit 
6. Rantakaava 
7. Päiväkodin asioita 
8. Vesijohtoverkoston klooraus 
9. Evilämmön lämpövoimalaitos 
10. Teknisen toimen palautekysely 
11. Investointien aikataulutus / Antinrinne 
12. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 61 – 63 ja 69 – 71  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 64 – 68  
 
 

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

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 
Evijärven kunnanhallitus 
Viskarinaukio 3 
62500  EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät 64 – 68  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät  
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 
      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 
      
 

 Muu valitusviranomainen,                                    Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 
             
 
 
1) 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


