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59 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Valt § 59 
16.12.2019  Hallintosäännön 63 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljän-

tenä päivänä ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta an-
nettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kunnan verkkosivuilla. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 64 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä 

asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

Kuntalain 103 § 1 momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

Valtuuston kokouskutsu ja asialista on julkipantu ilmoitustaululle ja kunnan verkkosi-

vuille 12.12.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Järviseudun Sanomissa 11.12.2019. 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 12.12.2019.  

 

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden selvit-

täminen. 
 

Nimenhuudon perusteella saapuvilla on 12 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

60 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 

Valt § 60 
16.12.2019 Hallintosäännön 90 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker-

ralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin 
päätä. 

 
 Pertti Vesala ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ulla Lassila ja Pasi Män-

tylä. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Lassila ja Pasi Mäntylä. 
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61 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-
30.9.2019 

Khall § 211 
25.11.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.11.2019 kuntayhtymän osavuosikat-
sauksen ajalta 1.1. - 30.9.2019. Katsauksessa todetaan, että kuntayhtymän toimin-
nalliset tavoitteet ovat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutuneet 
hyvin, mutta haastaviin taloudellisiin tavoitteisiin ei ole päästy. Kuntayhtymän oman 
toiminnan osalta talousarvioylityksen suurin syy on talousarviossa liian optimistisesti 
arvioidut mahdollisuudet henkilöstövähennyksiin. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon ku-
lut ovat myös ylittämässä talousarvion. 
 
Alkuvuonna käydyillä YT-neuvotteluilla oli tavoitteena löytää lisäsäästöjä pääasiassa 
hallinto- ja tukitoiminnoista, joilla olisi pystytty kompensoimaan Lappajärven eron vai-
kutusta yhteisiin kustannuksiin. Tavoitellusta 2,5 miljoonan euron säästöistä kuntayh-
tymän omasta toiminnasta on ennusteen mukaan toteutumassa noin 1,5 miljoonaa 
euroa. 
 
Kuntayhtymän työterveystoiminta on liikkeenluovutuksella siirretty Härmämedi Oy:lle 
lokakuun alusta alkaen. Muutoksella pyritään kulujen hillintään sekä toiminnallisesti 
parantamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön työhyvinvointiin. 
 
Kauhavan kaupunki on tehnyt tarvittavat päätökset uuden hyvinvointikeskuksen ra-
kentamiseksi ja valtioneuvostolta on saatu lupa uuden rakennuksen toteuttamiseksi. 
Kauhavan kaupungin päätöksistä on valitettu, mutta rakennushanke etenee suunnit-
telun kilpailuttamisella. Kuntayhtymän puolelta toiminnallista suunnittelua edistämään 
on terveyspalveluiden puolelta nimetty projektikoordinaattori. 

 
Kuntayhtymän katsauskauden tulos on 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tästä noin 
1,9 miljoonaa aiheutuu erikoissairaanhoidon kuluista ja 1,2 miljoonaa euroa Kuntayh-
tymän omista toiminnoista. Eskoon erityishuoltopiirin kulut olivat noin 100 000 euroa 
yli talousarvion. Kuntayhtymän oman toiminnan kulut (40,7 miljoonaa euroa) olivat 
noin 0,5 miljoonaa euroa yli talousarvion ja myyntitulot (5,8 miljoonaa euroa) jäivät 
noin 0,7 miljoonaa alle talousarvion. Osa tästä johtuu siitä, että talousarvion myyntitu-
lot sisältävät kerran vuodessa laskutettavia eriä, mutta jo nyt on varmaa, että työter-
veyshuollon ennakoituun laskutustavoitteeseen ei päästä. 

 
Palvelualueittain tarkasteltuna hallinto- ja tukipalveluiden sekä sosiaalipalveluiden ku-
lut ovat alle talousarvion, mutta kulut ylittyivät sekä sosiaalipalveluissa että ikäihmis-
ten palvelualueella. Suurin syy ylitykseen ovat henkilöstökulut, joita talousarviossa 
leikattiin. Siitä huolimatta, että loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana on pys-
tytty jättämään noin 10 tointa täyttämättä, ei talousarviossa ennakoituun henkilöstö-
kustannusten säästöön tulla pääsemään. Henkilökustannusten ylitystä on osin pys-
tytty kompensoimaan palveluostojen säästöillä. 

 
Kuntayhtymän osavuosikatsauksessa todetaan, että sen oman toiminnan osalta vuo-
den 2019 laskennallisen ennusteen nettokulut tulevat ylittämään talousarvion noin 1,5 
miljoonalla eurolla, ylityksestä noin 0,5 miljoonaa aiheutuun maksutuottojen alenemi-
sesta ja noin 1,0 miljoonaa kulujen kasvusta. Erikoissairaanhoidon ja Eskoon kulujen 
ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,5 miljoonaa euroa. 
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Suoritemäärillä tarkasteltuna Evijärven osalta kokonaisuutena on suoritteiden budje-
toitua jonkin verran suurempi käyttö (+3,7 %). Sosiaalipalvelujen osalta (-12,7 %), 
ikäihmisten palvelujen osalta (+18,1 %) ja terveyspalveluissa (-0,7 %) sekä erikoissai-
raanhoidossa (+6,2 %). Tarkastelujakson toteutuneet maksuosuudet Evijärven osalta 
ovat kaikilta palvelualueilta yhteensä 7 670 932 euroa, eli 272 535 euroa yli budje-
toidun. 
 
Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–
30.9.2019. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 61 
16.12.2019 Oheismateriaalina on Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–

30.9.2019. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto merkitsi Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen osavuosikatsauksen tiedokseen. 
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62 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUO-
DELLE 2020 SEKÄ TALOUS- JA RAHOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUO-
SILLE 2020–2022 

Khall § 226 
9.12.2019 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 
 Kuntayhtymä kaksineuvoisen perussopimuksen 14§:n mukaan Kuntayhtymän talou-

den mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntakohtaisten ra-
hoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvi-
oon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapai-
notettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman val-
mistelun yhteydessä yhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perustur-
van järjestämisestä ja rahoitussopimuksesta.   

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 4. kohdan mukaan jä-

senkuntien valtuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän 
talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa 
osa kuntalain 110 §:n mukaista suunnittelumenettelyä. 

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja jäsenkunnat ovat käyneet vuoden 2020 talousarvi-

oon liittyviä neuvotteluja 28.5.2019, 8.10.2019 ja 1.11.2019. Kaksineuvoisen yhtymä-
hallitus on käsitellyt kuntakohtaisia rahoitussopimuksia ja talousarvioehdotusta 2020 
sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2020 - 2022 kokouksissaan 20.8.2019, 11.9.2019, 
29.10.2019, sekä 12.11.2019 ja ehdottaa jäsenkunnille talousarvion 2020 ja talous- ja 
rahoitussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 hyväksymistä. 

 
 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen mukaan vuoden 2019 aikana Kuntayhtymän toimintaa 

on sopeutettu kahden jäsenkunnan malliin siten, että kaikkia toimintoja on tarkasteltu 
kriittisesti. Keväällä käytiin perusteellinen yhteistoimintalain mukainen neuvottelukier-
ros, jossa yritettiin löytää Lappajärven kustannusosuutta vastanneet säästöt toimin-
nasta, mutta tässä tavoitteessa onnistuttiin vain osittain. Tämän ja palvelutarpeen 
kasvu takia vuoden 2019 ennuste oman toiminnan osalta on 1,5 miljoonaa euroa ja 
erikoissairaanhoidossa 2,4 miljoonaa euroa huonompi kuin vuoden 2019 talousarvio. 

 
 Kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettu uusi hallitus linjasi, että sosiaali ja ter-

veyspalvelut tullaan rakentamaan kaatuneen maakuntauudistuksen pohjana olleen 
18 maakunnan mallin mukaan. Nyt näyttää siltä, että Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
tulee järjestämään jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalvelut ainakin vuosina 2020 ja 
2021. 

 
 Kaksineuvoisen talousarvioesitykseen on 1.11.209 käydyn jäsenkuntaneuvottelun jäl-

keen tehty tarkistuksia, joiden yhteydessä nettokuluja leikattiin 980 000 euroa. Sosi-
aalipalelujen ostopalveluja on vähennetty perustuen siihen, että oman henkilökunnan 
lisääminen vähentää ostotarvetta. Kuljetuspalvelujen tilaamisessa on tarkoitus siirtyä 
ulkopuoliseen välityskeskukseen, minkä odotetaan jonkin verran pienentävän kulje-
tuskuluja. Ikäihmisten palveluissa on vähennetty tehostetun palveluasumisen ostoja, 
koska paikkoja tullaan vähentämään. Terveyspalveluissa hoitajakäyntimaksun käyt-
töönotto ja muiden maksujen tarkistaminen lisää kuntayhtymän tuloja. Lisäksi panos-
tusten omiin erikoislääkäreihin sekä lähetekäytännön muuttamisen arvioidaan pie-
nentävän erikoissairaanhoidon menoja.  

 
 Kuntayhtymän arvioidut toimintakulut vuodelle 2020 ovat 84 853 445 €. Toimintakulut 
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nousevat 5 285 011 € (6,6 %) vuoden 2019 arvioiduista kuluista. Kulujen kattamiseksi 
toimintatuloja kerätään 8 440 478 euroa. Toimintatulot laskevat 290 190 € vuoden 
2019 talousarvioon verrattuna. Loppuosa eli 76 521 966 € katetaan jäsenkunnilta pe-
rittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on 128 999 € ja tilikau-
den tulos osoittaa ylijäämää 19 999 €.  

 
 Kuntayhtymä ehdottaa Evijärven kunnan maksuosuuksiksi vuodelle 2020 seuraavaa: 

 

    Muutos% 

 TP2018 ENN2019 TA2020 TA 20 / ENN 
19 

Sosiaalipalvelut      

Evijärvi 2 077 800 2 089 633 2 147 322 2,8 

Jäsenkunnat yhteensä 17 919 077 16 749 149 17 249 209 3,0 

Ikäihmisten palvelut     

Evijärvi 2 388 782 2 671 369 2 857 039 7,0 

Jäsenkunnat yhteensä 21 598 769 18 011 194 19 018 319 5,6 

Perusterveydenhuolto     

Evijärvi 1 645 962 1 771 310 1 710 452 -3,4 

Jäsenkunnat yhteensä 14 893 892 12 902 490 12 387 881 -4,0 

Erikoissairaanhoito     

Evijärvi 3 914 309 3 997 855 4 022 033 0,6 

Jäsenkunnat yhteensä 31 930 155 27 238 005 27 799 000 2,1 

Palveluliikenne     

Evijärvi 17 127 17 840 13 512 -24,3 

Jäsenkunnat yhteensä 127 312 89 200 67 558 -24,3 

Kuntaosuudet yhteensä     

Evijärvi 10 043 981 10 548 006 10 750 357 1,9 

Jäsenkunnat yhteensä 86 469 206 74 990 038 76 521 966 2,0 

     

Evijärven kuntaosuus il-
man erikoissairaanhoitoa 

6 129 671 6 550 151 
 

6 728 324 
 

2,7 

 
 Yllä oleva taulukko vertaa tulevan vuoden 2020 talousarviota vuoden 2019 tilinpää-

tösennusteeseen. Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna sosiaalipalveluissa on las-
kua noin 199 t€ ja palveluliikenteessä noin 500 €. Kun taas nousua on erikoissairaan-
hoidossa noin 424 t€, ikäihmisten palveluissa noin 559 t€ ja perusterveydenhuollossa 
noin 103 t€.  

 
 Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna Evijärven maksuosuus talousarviossa 

2020 Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle nousee kokonaisuudessaan 885 905 €. 
Evijärven kunnan maksuosuudeksi vuodelle 2020 muodostuu ilman erikoissai-
raanhoidon kustannuksia 6 728 324 € (6 266 597 € TA 2019) ja kokonaisuudes-
saan 10 750 357 € (9 864 452 € TA 2019). 

 
 Kuntayhtymän yhtymähallituksen 12.11.2019 hyväksymä Kuntayhtymä Kaksineuvoi-

sen talousarvio 2020 on liitteenä. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 12.11.2019 tekemän esityk-
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sen Evijärven kunnan rahoitussopimuksesta, sekä hyväksyy kuntayhtymän talousar-
vion liitteen mukaisesti. Evijärven kunnan rahoitusosuus kuntayhtymän menoihin on 
10 750 357 euroa vuodelle 2020. 
 
Merkitään: Alina Niemi saapui klo 17.07 asian käsittelyn aikana. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 62 
16.12.2019  

Kuntayhtymän yhtymähallituksen 12.11.2019 hyväksymä Kuntayhtymä Kaksineuvoi-
sen talousarvio 2020 liitteenä. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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63 § TALOUSARVION 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020–2022 HYVÄKSYMI-
NEN 

Khall § 227  
9.12.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 

 
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun-
nalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on 
valtuuston hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmen tai useamman vuoden mit-
taiseksi suunnittelukaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. 
 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa 
tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousar-
vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Uudessa kuntalaissa 
alijäämän kattamisvelvoitetta on tiukennettu. Säädösten mukaan kunta voidaan pak-
koliittää, jos taseessa on alijäämiä, eikä niitä saada katettua 4 vuoden ajanjaksolla. 
 
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-
arviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttö-
talous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päät-
tää valtuusto. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23 §:n mukaan kunnan taloudesta, joten sillä on 
myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Kunnanhallituksen velvollisuus on laatia 
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma siten, että kuntalain edellytykset täyttyvät. 

 
Kuntatalouden tilanne on haastava Suomen kuntakentällä. Kuntatalous on isossa ah-
dingossa. Valtakunnan tasolla kuntien menot ja tulot ovat epätasapainossa suurim-
massa osassa Suomen kuntia. Vuonna 2019 ei Suomessa näytä olevan montakaan 
kuntaa, jotka tekevät ylijäämäisen tilinpäätöksen. Haasteet kuntataloudessa näyttävät 
jatkuvan ennusteiden ja näkymien mukaan tulevina vuosina. 
 
Evijärvellä talousarvion valmistelu on edennyt hallituksessa 9.9.2019 hyväksytyn ta-
lousarvion laadintaohjeen alustavan aikataulun mukaisesti. 

 
Lautakunnat ovat käsitelleet omat talousarvioehdotuksensa lokakuun lopulla. Tulevan 
vuoden veroprosenteista ja investoinneista päätettiin valtuustossa 11.11.2019. Aihee-
seen liittyen on järjestetty myös iltakoulu 22.10.2019 ja talousarvio-johtoryhmä on ko-
koontunut kolme kertaa valmistelun edetessä.   

 
Talousarviosta päättäminen etenee niin että kunnanhallitus käsittelee talousarvion 
9.12.2019 ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto kokoontuu 
16.12.2019. Valtuusto vahvistaa päätöksellään talousarvion 2020 ja taloussuunnitel-
man 2020–2022. 

 
Talousarvion laadintaohjeessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 

 Tavoitteena on että Evijärven kunnan talous on tasapainoinen koko suunnitel-
makauden ja talousarviovuonna 2020 ja taloussuunnitelmavuosina 2020–
2022 saavutetaan ylijäämäinen tulos. 
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 Toimintamenojen kasvu pois lukien henkilöstömenot on 0 %. Toimintamenoi-
hin arvioidaan henkilöstömenojen kasvuksi 1,5 % sekä huomioidaan kiky-so-
pimuksen vaikutus ja eläkemaksut.  

 
Syys-lokakuun aikana talousarvion valmistelutilanne muuttui huomattavasti talousar-
vion laadintatavoitteiden asettamisajankohtaa negatiivisemmaksi. Tulopuoli (verotulot 
ja valtionosuudet) on pienentynyt elokuun tilanteesta noin 750 t€ ja menopuoli kasva-
nut raamista 1,17 M€. 
 
Vuosi 2020 on alijäämäinen. Menot ovat tuloja suuremmat. Valmistellussa vuoden 
2020 talousarviossa vuosikate on -401.680 €. Poistojen (659.360 €) jälkeen tilikau-
den tulos on – 1.061.040 €. Suuri investointipanostus kasvattaa poistoja sekä laina-
määrää. Poistot kasvavat noin 60 t€ ja huonontavat tilikauden tulosta. 
 
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tu-
loja kertyy yhteensä 19,1228 M€. Taloussuunnitelmaan tuloja vuodelle 2020 on arvi-
oitu 19,096 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan vuonna 2020 334 t€ kuluvaa 
vuotta enemmän ja reilut 100 t€ taloussuunnitelmaa enemmän.  
 
Menot nousevat reilusti kuluvasta vuodesta. Toimintamenot ovat yhteensä 19,662 
M€, jossa on nousua vuoden 2019 talousarviosta noin 1,2 M€. Ostopalveluiden 
osuus kokonaismenoista on 58 %. Kunnan oman toiminnan osuus kokonaismenoista 
on noin 42 %. Menoista henkilöstökuluihin on huomioitu palkkojen sopimuskorotuk-
set, joista seuraa arviolta 1,5 % nousu henkilöstökuluihin Suurin nousu toimintame-
noissa on SOTE-kuluissa, jotka nousevat yhteensä 909 t€.   

 
Taloussuunnitelmaan 2020 kirjatut tulot ylittyvät mutta eivät kata menojen nousua. 
Käyttötalouden menoissa erityisesti SOTE-kuluissa on iso nousu vuodelle 2020. Evi-
järven kunnan talous ei ole tasapainossa, menot ovat tuloja suuremmat. Talousarvion 
tasapainottamiseksi kunnan taloutta on tasapainotettu mahdollisuuksien: omien toi-
mintojen osalta tuloja on lisätty ja meno karsittu. Omaa toimintaa sopeuttamalla ta-
loutta ei saada tasapainoon nykyisellä palvelu-, toiminta- ja kulurakenteella.  

 
Kertyneet ylijäämät ovat kunnan talouden perusta. Kunnalla ei ole pitkäaikaista lai-
naa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kunnan taseessa on merkittävästi ylijäämää 
4,176 M€. Näin ollen vuosille 2020–2022 ei ole pakollista suunnitella ylijäämäisiä 
vuosia. Alijäämäiset vuodet syövät kunnan kertynyttä ylijäämää ja vuodesta 2020 
näyttää olevan tulossa kolmas peräkkäinen alijäämäinen tulos. 

 
Menojen osalta toimintamenot ovat yhteensä 19,662 M€, jossa on nousua vuoden 
2019 talousarviosta noin 1,2 M€. Ostopalveluiden osuus kokonaismenoista on 58 %. 
Kunnan oman toiminnan osuus kunnan kokonaismenoista on noin 42 %. 
 
Kunnan omista toiminnoista suurin toimiala on sivistystoimi, jonka toimintamenot ovat 
5,265 M€ (+1,8 %). Tekninen toimi sisältää yhdyskuntapalvelut sekä vesihuoltolaitok-
sen. Yhdyskuntapalveluissa toimintamenot ovat 1,666 M€ (+2,0 %). Vesihuoltolaitok-
sen toimintamenot ovat 509 t€ (+5,1 %). Yleishallinnon toimintakulut ovat yhteensä 
851 t€, jossa nousua 144 t€ (+20,4 %). Yleishallinnon nousua selittää vuoden 2020 
avustuksen osuus kuntoilukeskuksesta 148.221 €. Ilman avustusta yleishallinnon toi-
mintakulut laskisivat.  
 
Suurimmat nousut ostopalveluissa toimintakuluissa on terveydenhuollossa, joka nou-
see 537 t€ (+10,0 %) ja sosiaalitoimessa, joka nousee 372 t€ (+7,6 %). SOTE-kulujen 
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nousu on yhteensä 909 t€. Suurin nousu SOTE-palveluissa on ikäihmisten palve-
luissa (+559 t€). 

 
Tulot kertyvät verotulo- ja valtionosuuksista, sijoitustuotoista ja toimintatuotoista. Tu-
loja kertyy yhteensä 19,1228 M€. Taloussuunnitelmassa 2020 tuloja on arvioitu 
19,096 M€. Tuloja kertyy ennusteiden mukaan 334 t€ kuluvaa vuotta enemmän ja rei-
lut 100 t€ taloussuunnitelmaa enemmän. Valtionosuudet nousevat 372 t€ tästä vuo-
desta. Verotulojen kasvu reilut 100 t€ (+1,4 %) on hyvästä työllisyystilanteesta huoli-
matta hidasta. 

 
Vuoden 2020 talousarviolla jatketaan viime vuosien tapaan kuntastrategian mukai-
sella aktiivisen toiminnan ja kehittämisen polulla. Kunnassa on saatu aikaan paljon 
positiivista. Evijärvellä jatketaan strategian mukaisesti aktiivista työtä asukasluvun po-
sitiivisen kehityksen, elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Strategian painotukset, tavoit-
teet ja toimenpiteet antavat hyvän pohjan tälle työlle sekä tulevaisuuden rakentami-
selle. 
 
Talousarviolla luodaan edellytyksiä hyvälle toiminnalle ja kehittämiselle sekä kuntata-
louden tasapainolle. Evijärven taloustilanne verrattuna moniin pieniin kuntiin on koh-
tuullinen. Taloustilanne on mahdollistanut toiminnan ja palveluiden kehittämisen. 
Kunnan yleisen kehittämisen ohella talousarvioon on varattu rahaa kuntastrategian 
toteutukseen. Tällä rahalla toteutetaan mm. toimenpideohjelman toimenpiteitä. Yh-
tenä toimenpiteenä on kylien kehittämisraha, jolla kehitetään koko kuntaa ja kaikkia 
kyliä.  

Kunnan talous ei ole tasapainossa, menot ovat tuloja suuremmat. Omaa toimintaa 
sopeuttamalla taloutta ei saada tasapainoon nykyisillä tuloilla ja nykyisellä palvelu-, 
toiminta- ja kulurakenteella. Talouden tasapainottamiseksi käydään läpi toiminta ja 
palvelurakenne. Tulee tehdä arvovalintoja siitä mihin panostetaan ja miten panostus 
rahoitetaan. Vuonna 2020 valmistellaan talouden tasapainottamisohjelma, jonka laati-
miseen nimetään alkuvuodesta hallituksessa alkuvuodesta talouden tasapainottamis-
työryhmä. 

Investoinneilla Evijärvi rakentaa vahvasti tulevaisuutta. Evijärvi investoi merkittävästi 
tulevina vuosina. Suunnittelukauden investoinnit ovat yhteensä lähes 8 M€. Vuoden 
2020 investointimenot ovat yhteensä 2,728 M€. Vuoden 2020 suurimmat investoinnit 
ovat päivähoitorakentaminen (1 M€), Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraus (500 
t€) sekä vesijohtoverkoston peruskorjaus/runkolinjojen uusiminen (400 t€). Sisäliikun-
tatilan laajentaminen (1,25 M€) jakautuu vuosille 2020–2021. Muista määrärahava-
rauksista voi nostaa varauksen liikuntapaikkarakentamiseen, joka sisältää mm. luon-
toliikuntareitin toteutuksen sekä Evijärven kunnostushankkeen (50 t€), jolla paranne-
taan pitkäjänteisesti järven kuntoa, lisätään hyödynnettävyyttä ja viihtyisyyttä. Inves-
toinneilla luodaan kuntaan elinvoimaa ja hyvinvointia sekä vähennetään kertynyttä 
korjausvelkaa. 
 
Kunnan veroprosentit sekä investointiosa on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
11.11.2019.  
 
Valtuustotason tavoitteita on käsitelty kunnanhallituksen valmistelutyöpajassa 
3.12.2019. Talousarviota 2019 on käsitelty YT-elimessä 9.12.2019. 
 
Pykälän liite talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 
2020–2022. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa hallintopäällikön tekemään talousarvioon tekstitarkis-
tuksia ja/tai tietosisältöä parantavia muutoksia. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

 
Valt § 63 
16.12.2019 Liitteenä Evijärven kunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022. 
 

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunni-
telman vuosille 2020 – 2022. 
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64 § EVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 

Khall § 228 
9.12.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Uusi kuntalaki (410/2015) on tullut osittain sovellettavaksi 1.5.2015 alkaen ja kokonai-
suudessaan sovellettavaksi uuden valtuuston toimikauden alkaessa 1.6.2017 alkaen. 
Kuntalain 90 § edellyttää, että kunnassa on hallintosääntö, johon kootaan kaikki ny-
kyisin hallintosäännöllä ja eri johtosäännöillä määrättävät asiat. Evijärven kunnan ny-
kyinen uuden kuntalain mukainen hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. 
 
Hallintosääntöön tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toimin-
nan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toimin-
nasta. Hallintosääntö on kunnan toimintaa ja hallintoa ohjaava keskeinen ohjausvä-
line kuntastrategian, talousarvion ja taloussuunnitelman ohella. 
 
Hallintosäännöllä määritellään, millaisella luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaa-
tiolla kunta toimii ja miten kuntaa johdetaan. Hallintosäännöstä ilmenee, mitä luotta-
mustoimielimiä kunnassa on, mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta, sekä mikä on 
toimielinten jäsenmäärä. Lisäksi hallintosäännössä säädetään kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan tehtävistä, henkilöstöasioista, taloudenhoidosta, hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta. 
 
Päätöksenteon ja hallintomenettelyn osalta hallintosääntö sisältää määräykset mm. 
toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisestä, 
esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asia-
kirjojen allekirjoittamisesta ja otto-oikeudesta. Tämän lisäksi hallintosääntö sisältää 
valtuuston toimintaan liittyvät asiat, jotka nykyisin säädetään valtuuston työjärjestyk-
sessä. 
 
Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa. Hallintosääntömää-
räys ei kuitenkaan saa olla lainvastainen. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. 
Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuu-
luvia asioita, joissa kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. 
 
Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä. Toimi-
valtaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Päättäessään hallintosään-
nöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttä-
jänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee anne-
taanko kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edel-
leen. 
 
Valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 
Laissa ei oteta kantaa päätöksentekotapaan. Perinteinen tapa on ollut valtuuston hy-
väksymä erillinen johtosääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, johon on koottu 
palkkio- ja korvausperusteet. Nämä perusteet on koottu hallintosääntöön erilliseksi 
luvuksi. 
 
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos esimerkiksi 
hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viran-
omainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa 
hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa 
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ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallituk-
selle. 
 
Hallintosääntöön liittyen on tullut tarpeita päivittää hallintosääntöä ja tehdä sinne tar-
vittavia lisäyksiä, tarkennuksia ja muutoksia. 

 
Hallintosihteerin virka on päätetty hallituksessa 9.9.2019 (§ 164) muuttaa hallinto-
päällikön viraksi. Hallintopäällikön tehtävät ja vastuut on päivitetty hallintosääntöön. 
Myös rakennusmestarin tehtävät on lisätty hallintosääntöön (§ 32). Hankintojen 
osalta vastuita on jaettu ja tarkennettu. 
 
Valtuustotason tavoitteena vuodelle 2019 on tarkastussäännön valmistelu. Päivitet-
tyyn hallintosääntöön on sisällytetty tarkastussääntö. Osa tarkastussäännöstä oli jo 
aiemmassa hallintosäännössä. Tarkastussäännön kohtia on täydennetty päivitettyyn 
hallintosääntöön (pykälät 50–52) ja tarkastussääntö sisältyy päivitettyyn hallintosään-
töön. 

 
Lisäksi hallintosääntöön on tehty muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia joiden on arvi-
oitu parantavan, joustavoittavan ja selkeyttävän kunnan toimintaa sekä vastuita.  
 
Hallintosäännön päivitystä on käsitelty kunnan johtoryhmässä sekä kunnanhallituk-
sen valmistelutyöryhmässä. 
 
Oheismateriaalina hallintosäännön päivitysversio.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk-
syy liitteen mukaisen päivitetyn hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 
1.1.2020 alkaen. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski esitti §:ään 37 Päätösvalta henkilövalin-
noissa ja virkavaalin vahvistaminen, että ensimmäisen kappaleen tulee kuulua seu-
raavasti: ”kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, kunnanin-
sinöörin ja hallintopäällikön valinnasta. Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaa kunnan-
hallitus, mikäli vaali on suoritettu ehdollisena”. Toisesta kappaleesta poistetaan lause 
”kunnanhallitus päättää hallintopäällikön valinnasta”. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa.    
  
Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mu-
kaisen päivitetyn hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

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

 
Valt § 64 
16.12.2019  

Liitteenä hallintosäännön päivitysversio. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että §:ään 37 Päätösvalta henkilö-
valinnoissa ja virkavaalin vahvistaminen, että ensimmäisen kappaleen tulee kuulua 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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seuraavasti: ”kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, kun-
naninsinöörin ja hallintopäällikön valinnasta. Kunnanjohtajan virkavaalin vahvistaa 
kunnanhallitus, mikäli vaali on suoritettu ehdollisena”. Toisesta kappaleesta poiste-
taan lause ”kunnanhallitus päättää hallintopäällikön valinnasta”. Heta-Mari Hernes-
niemi ja Jarkko Pahkakangas kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu ehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattila-
kosken ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Pasi Mäntylä, Pertti Vesala 
ja Lauri Koivukangas), 11 EI-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, 
Markus Kattilakoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Jarkko Pahkakangas, Satu Ri-
tala, Mikko Saarijärvi, Teemu Kauris, Anssi Saari ja Jukka Kuusela) ja 2 TYHJÄ-
ääntä (Juha Alkio ja Keijo Forsbacka).  

 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-11 (2 tyhjää) Kattilakosken ehdottama muutos lisä-
tään päivitettävään hallintosääntöön. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön Kattilakosken tekemän muutok-
sen mukaisena. 
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65 § JÄSENEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN YHTYMÄHALLI-
TUKSEEN ERONNEEN TILALLE 

Khall § 18 
21.1.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Maritta Hanhikoski on pyytänyt eroa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallituksen 
jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. 

 
 Kuntalain 79 § 1. mom. mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-

toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.  
 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valit-

see uuden jäsenen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen Maritta Hanhi-
kosken tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

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

 
Valt § 5 
28.1.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. 
 
 Juha Alkio esitti, että asia jätetään pöydälle. Jyrki Järvinen, Pertti Vesala ja Markus 

Kattilakoski kannattivat asian jättämistä pöydälle. 
 

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Valt § 11 
18.3.2019 
 Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen 

paikka, joka olisi naispaikka, sekä varajäsenen paikka, joka olisi miespaikka. 
 
 Pertti Vesala esitti neuvottelutaukoa. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että pidetään 15 minuutin neuvottelutauko klo 19.32 – 19.47. 
 

Heta-Mari Hernesniemi ehdotti, että Maritta Hanhikoskelta vapautuneeseen paikkaan 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukseen valitaan Juha Vinkanharju. Markus 
Kattilakoski kannatti. 
 
Pertti Vesala, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka kannatti asian jättämistä pöy-
dälle. 
 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Matti Holm, 
Jyrki Järvinen, Aapo Kirsilä, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä, Satu Ritala, 
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Jorma Tolonen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 4 EI ääntä (Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Jarkko Pahkakangas ja Lasse Vertanen). 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 13 – 4. 

  
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle äänin 13 – 4. 

 
Valt § 21 
17.6.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että Kokoomukselle annetaan varsinaisen jäsenen 

paikka, joka olisi naispaikka (Marita Huhmarsalo), sekä varajäsenen paikka, joka olisi 
miespaikka (Juha Vinkanharju). 

 
Pertti Vesala esitti, että asia jätetään pöydälle. Erkki Latukka ja Terhi Kultalahti kan-
nattivat asian jättämistä pöydälle. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 
että pöydälle jättöä kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian käsitte-
lyn jatkamista äänestävät EI. 
 
Äänestyksessä annettiin 16 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Heta-Mari 
Hernesniemi, Jyrki Järvinen, Markus Kattilakoski, Aapo Kirsilä, Ulla Lassila, Pasi 
Mäntylä, Jarkko Pahkakangas, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi, Jorma Tolonen, Lasse 
Vertanen, Pertti Vesala, Erkki Latukka ja Juha Alkio), 0 EI ääntä ja 1 TYHJÄ ääni 
(Terhi Kultalahti) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 16 JAA, 0 EI ja 1 TYHJÄ. 

  
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 

 
Valt § 40 
30.9.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Pertti Vesala kannatti asian 

pöydälle jättöä.  
 

Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku asian pöydälle jättöä. Pöydälle jättöä ei 
vastustettu, joten se päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 
 
Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. 

 
Valt § 52 
11.11.2019 Markus Kattilakoski ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Juha Alkio kannatti asian 

pöydälle jättöä.  
 

Terhi Kultalahti esitti, että asian käsittelyä jatketaan. Satu Ritala kannatti. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestä-
vät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI. Äänestyseh-
dotus hyväksyttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, 
Satu Ritala ja Jorma Tolonen), 7 EI ääntä (Markus Kattilakoski, Pasi Mäntylä, Jarkko 
Pahkakangas, Pertti Vesala, Marita Huhmarsalo, Erkki Latukka ja Juha Alkio) ja 3 
TYHJÄ ääntä (Rita Haapasaari, Aapo Kirsilä ja Mikko Saarijärvi) 
 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 5 JAA, 7 EI ja 3 TYHJÄ. 
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Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 

 
Valt § 65 
16.12.2019 Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski edotti, että seuraavaan valtuuston kokouk-

seen tuodaan esitys, jossa valtuusto valitsee sekä varsinaisen, että varahenkilön, 
jotka molemmat ovat Evijärven kokoomuksesta. Tämä edellyttää, että nykyinen vara-
jäsen pyytää ensin tehtävästään eroa. 

 
 Terhi Kultalahti ehdotti, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
 Pertti Vesala ehdotti, että asia jätetään pöydälle, jotta tammikuun aikana voidaan asi-

aan löytää neuvotteluratkaisu. 
 

Puheenjohtaja tiedusteli sopiiko kaikille, että asia jätetään pöydälle. Pöydälle jättämi-
sestä ei ollut yksimielisyyttä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että, koska on tehty asian pöydälle jättöä koskeva ehdotus ää-
nestetään niin, että ne, jotka ovat asian pöydälle jätön kannalla äänestävät JAA ja ne, 
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväk-
syttiin. 
 
Äänestyksessä annettiin 12 JAA ääntä (Jari Anttikoski, Rita Haapasaari, Heta-Mari 
Hernesniemi, Markus Kattilakoski, Pasi Mäntylä, Jarkko Pahkakangas, Pertti Vesala, 
Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari, Jukka Kuusela ja Lauri Koivukangas) ja 
5 EI ääntä (Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Satu Ritala, Mikko Saarijärvi ja Juha Alkio)  
 
Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 12 JAA ja 5 EI. 
 
Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 
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66 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN KIINTEISTÖSTÄ TOIVOLA 52-402-3-84  

Khall § 98 
10.6.2019  Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 
  Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay on tehnyt Jarmo Pahkakankaan allekirjoitta-

mana ostotarjouksen kunnan omistaman kiinteistön Toivola 52-402-3-84, 4,57 heh-
taarin määräalasta hintaan 1.000 €/ha. Määräala on erillinen, kolmion muotoinen 
palsta, joka rajoittuu yhdeltä sivultaan kantatie 63:een. Määräala sijaitsee Haapajär-
venkylän alueella.  

 
Käytyjen neuvotteluiden perusteella kunta voi halutessaan poistaa määräalalla ole-
van puuston kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Määräala on tulossa yritystoiminnan käyttöön, mutta sieltä ei tulla louhimaan murs-
ketta yleiseen myyntiin. Määräalalta louhittava murske hyödynnetään alueella tarvitta-
viin pohjarakenteisiin 
 
Tarjouksen allekirjoittanut henkilö on vuonna 2013 ostanut kunnalta määräalan sa-
masta Toivola nimisestä kiinteistöstä samalla tarjouksen mukaisella hehtaarihinnalla. 
 
Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi 2025- kuntastrategian mukaisesti kunta luo edel-

lytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle maapolitiikalla, yritystonttien kaavoittamisella 

ja maankäytön suunnittelulla, tilaratkaisuilla, hankintatoimella, yrittäjäystävällisellä 

päätöksenteolla sekä yrityshenkisellä ilmapiirillä. 

Kuntastrategian päämäärä strategisen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta 
on kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö. Päätavoitteet elinkeinojen ja 
elinvoiman osalta ovat että liike-elämän ja kunnan yhteistyötä sekä vuoropuhelua yl-
läpidetään aktiivisesti, kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle ja kannustaa yrittäjiä me-
nestykseen. Lisäksi päätavoitteena on että maapolitiikka, kaavoitus, maankäytön 
suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävällinen päätöksenteko tuke-
vat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  
 
Kauppakirja ja karttaote liitteenä. 

 
 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 

Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
 Keskustelun kuluessa Terhi Kultalahti esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten 

hankkimista varten. Jari Anttikoski kannatti. 
 
 Marita Huhmarsalo kannatti kunnanjohtajan pohjaehdotusta. 
 
 Puheenjohtaja totesi, että koska on esitetty asian pöydälle jättöä, äänestetään niin, 

että ne jotka kannattavan asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian pöydälle jättöä, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. 

 
 Äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääntä (Marita Huhmarsalo) ja 6 EI-ääntä (Jari Antti-

koski, Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi, Jorma Tolonen ja Terhi Kul-
talahti). Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle äänin 1-6. 
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 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten äänin 1-6. 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Khall § 165  
9.9.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Jarmo Pahkakankaan kanssa on käyty keskustelua kunnanhallituksen pyytämistä li-
säselvityksistä puhelimitse ja sähköpostitse. Saatujen vastausten mukaan maa-alaa 
tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. Maa-alan läpi kulkeva 
tie voidaan merkitä maa-alan rasitteeksi. Kunta voi halutessaan poistaa puuston 
maa-alalta.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas 
Jarmo ja Kumppanit Ay:lle myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitse-
vasta Toivola 52–402-3-84 kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 
€ liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 
Esityslistan julkaisun jälkeen on ennen kunnanhallituksen kokouksen alkua, 9.9.2019 
klo 17.18, sähköpostilla kuntaan saapunut samaa määräalaa koskeva toinen tarjous. 
 
Keskustelun kuluessa Jari Anttikoski ehdotti, että koska kyseisestä alueesta on tullut 
kilpaileva tarjous, kyseinen palsta laitetaan yleiseen myyntiin. Tasapuoliseen kohte-
luun perustuen palsta myydään tarjouskilpailun perusteella. Aapo Kirsilä kannatti Ant-
tikosken 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 ehdo-
tusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Ritala ja Huhmarsalo), 4 EI-ääntä (Kirsilä, 
Kultalahti, Niemi ja Anttikoski) ja 1 TYHJÄ-ääni (Tolonen).  

 
 Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Anttikosken ehdotus on tullut kunnanhallituksen 

päätökseksi äänin 2-4 (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin ja se myydään tar-
jouskilpailun perusteella.   

 
Khall § 180 
7.10.2019 Valmistelija: Tuomo Saari kunnaninsinööri ja Teemu Kejonen kunnanjohtaja 
 

Tilanne on muuttunut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Edellisen kokouksen 
jälkeen määräalasta tarjouksen tehnyt toinen taho on ilmoittanut peruvansa tarjouk-
sen puhelimitse 24.9.2019 ja kirjallisesti 25.9.2019, joten määräalan yleiseen myyn-
tiin laitolle ei ole edellisessä kokouksessa esille tullutta perustetta. Näin ollen on pe-
rusteltua myydä määräala alkuperäisen tarjouksen ja ehdotuksen mukaisesti Jarmo 
Pahkakangas ja Kumppanit Oy:lle. 
 
Asiasta käytiin keskustelua puheenjohtajapalaverissa 24.9.2019. 
 
Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus:  
1. Peruu päätöksen § 165 (9.9.2019) määräalan yleiseen myyntiin laitosta tarjouskil-
pailun perusteella,  
2. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:lle 
myydään Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 
kiinteistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräala hintaan 4 570 € liitteenä olevan kauppakir-
jan mukaisesti. 
 
Keskustelun kuluessa Marja-Leena Kultalahti ehdotti Jorma Tolosen ja Jari Anttikos-
ken kannattamana, että kunnanhallitus pysyy edellisessä kokouksessa tekemässään 
päätöksessä ja määräala laitetaan yleiseen myyntiin ja myydään yritystoimintaan tar-
jousten perusteella. Pohjahintana käytetään valtuuston määrittämää pohjahintaa. Il-
moitus myynnistä laitetaan 16.10 ilmestyvään Järviseudun sanomiin. 
 
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 Marja-Leena Kul-
talahden ehdotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Markus Kattilakoski ja Satu Ritala) ja 4 EI-
ääntä (Aapo Kirsilä, Marja-Leena Kultalahti, Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski) ja 1 
TYHJÄ-ääni (Jukka Kuusela). 

 
Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus voitti äänin 2 (JAA) - 
4(EI) - 1(TYHJÄ). 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Marja-Leena Kultalahden ehdotus on tullut kun-
nanhallituksen päätökseksi äänin 2 – 4 – (1 tyhjä). Palsta laitetaan yleiseen myyntiin 
ja se myydään tarjouskilpailun perusteella ehdotuksen mukaisesti.   

 
Merkitään: Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liit-
teenä) 

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

Khall § 217 
25.11.2019   Valmistelijat: kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen  

 
Kyseinen kiinteistö (Toivola 52–402-3-84) on tarjottu kunnanhallituksen päätöksen 
mukaisesti julkisesti myytäväksi yritystoimintaan. Ilmoitus on ollut nähtävillä kunnan 
www-sivuilla ja Järviseudun Sanomissa.  
 
Määräalan pohjahinta on ollut 8 220 euroa. Pohjahinta perustuu valtuuston 
(22.2.2006 § 8) vahvistamiin kunnan metsäalueiden myyntiehtoihin. Pohjahinta sisäl-
tää maapohjan ja puuston. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta ja lohkomis-
kustannuksista.  
 
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan kuntaan 31.10.2019 klo 14 mennessä kirjalli-
sesti. Tarjoukseen tuli sisällyttää mihin yritystoimintaan tarjoaja aikoo kiinteistöä käyt-
tää. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Tarjouskirjeet avattiin avauskokouksessa 4.11.2019 klo 19.17–19.26. Määräaikaan 
mennessä tarjouksia saapui kaksi. Tarjoajat ovat Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy ja 
Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay. 
 
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy tarjoaa kiinteistöstä 8 900 euroa ja ilmoitti käyttävänsä 
kiinteistöä tarvittaessa maa-ainesten varastointipaikkana tai metsäenergian ja sellu-
puutavaran varastointialueena.  
 
Jarmo Pahkakangas jätti kirjeen, jossa ilmoitti antavansa lisätiedot sähköpostitse. 
Sähköpostitse Pia Pahkakangas ilmoitti Jarmo Pahkakangas ja kumppanit Ay:n puo-
lesta, että Jarmo Pahkakangas katsoo aiemmin kiinteistöstä jättämänsä tarjouksen 4 
570 euroa olevan edelleen voimassa. Aiemmin saadun vastauksen mukaan maa-
alaa tullaan käyttämään yritystoimintaan esimerkiksi varastointiin. 

 
 Ehdotuksena on, että kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. 
 

Liitteenä on kauppakirja ja karttaote. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää 
myydä Evijärven kunnan Haapajärven kylässä sijaitsevasta Toivola 52–402-3-84 kiin-
teistöstä, noin 4,57 hehtaarin määräalan korkeimman tarjouksen tehneelle   
Kuljetusliike Yrjö Luoma Oy:lle hintaan 8 900 € liitteenä olevan kauppakirjan mukai-
sesti. 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että: ”kunnanhallitus hylkää kun-
nanjohtajan ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneuvotte-
lut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määräalasta 
Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai ilman 
puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
 
Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  
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Satu Ritala kannatti Kattilakosken ehdotusta. Jari Anttikoski ja Marja-Leena Kultalahti 
kannattivat kunnanjohtajan 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 eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Marja-Leena Kultalahti, Alina Niemi ja Jari 
Anttikoski) ja 3 EI-ääntä (Markus Kattilakoski, Satu Ritala ja Jorma Tolonen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan 3-3 on puheenjohtajan äänen rat-
kaistessa kunnanjohtajan pohjaehdotus tullut kunnanhallituksen päätökseksi. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituk-
sen päätökseksi äänin 3-3, puheenjohtajan äänen ratkaistessa.   
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Valt § 66 
16.12.2019 Oheismateriaalina karttaote. 
 
 Merkitään: Jarkko Pahkakangas poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. 
 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että ”kunnanvaltuusto hylkää kun-
nanhallituksen ehdotuksen ja, että Evijärven kunta aloittaa välittömästi kauppaneu-
vottelut Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit Ay:n kanssa noin 4,57 hehtaarin määrä-
alasta Toivola 52-402-3-84 kiinteistöstä. Kauppa voidaan toteuttaa joko puustolla tai 
ilman puustoa.  
 
Kunnanjohtaja on esittänyt määräalan myymistä Pahkakangas Jarmo ja Kumppanit 
Ay:lle jo kolmessa kunnanhallituksen kokouksessa (10.6.2019, 9.9.2019 ja 
7.10.2019). Missään näissä kokouksissa ei ole aikaansaatu oikaisuvaatimus- tai vali-
tuskelpoista päätöstä. 
 
Myyntiesitys on kunnanjohtajan laatima ja se perustuu vuonna 2006 tehtyyn valtuus-
ton päätökseen ja em. ehdoilla toteutuneisiin lukuisiin maa-aluekauppoihin. Pahka-
kankaan ostotarjous perustuu edellä mainittuun faktaan. 
 
Aikaisemmissa tapauksissa kaupat ovat toteutuneet kivuttomasti ilman nyt käynnissä 
olevaa, ostohalukkuutensa ensimmäisenä julkituoneen Pahkakankaan kaltaista käsit-
tämätöntä pompottelua. 
 
Kunta on yleensä ollut vastaavantyyppisiä kauppoja tehdessään kiinnostunut työllis-
tävästä vaikutuksesta ja verotulojen tulouttamisesta Evijärvelle. Pahkakankaan firma 
työllistää kuntalaisia ja maksaa veronsa Evijärvelle, vaikka joutuukin haalimaan vero-
tulonsa suurelta osin eri puolilta Suomea, tälläkin hetkellä firma urakoi Keski-Suo-
messa. 
 
Yrjö Luoma Oy on tietojeni mukaan rekisteröitynyt Tampereen seudulle ja maksaa 
veronsa sinne. Tietojeni mukaan em. yritys ei ole työnantajarekisterissä joten sillä ei 
ole työvoimaa. Yrjö Luoma ei tietojeni mukaan asu Evijärvellä.”  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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Jukka Kuusela ja Heta-Mari Hernesniemi kannattivat Kattilakosken ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Pertti Vesala ehdotti, että kunta jättää tarjoukset hyväksymättä, 
eikä tässä tilanteessa myy aluetta. Juha Alkio kannatti Vesalan ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta poik-
keavaa kannatettua ehdotusta, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka 
kannattavat Kattilakosken ehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vesa-
lan ehdotusta äänestävät EI. Tämän jälkeen voittanut ehdotus menee äänestykseen 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, 
Markus Kattilakoski, Satu Ritala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari ja 
Jukka Kuusela), 7 EI-ääntä (Jari Anttikoski, Terhi Kultalahti, Ulla Lassila, Pasi 
Mäntylä, Mikko Saarijärvi, Pertti Vesala ja Juha Alkio) ja 1 TYHJÄ-ääni (Lauri Koi-
vukangas).  

 
Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-7 (1 tyhjä) voittanut Kattilakosken ehdotus menee 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta vastaan. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta ää-
nestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kattilakosken ehdotusta, äänestävät EI. 
 

Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Jari Anttikoski, Ulla Lassila, Pasi Mäntylä 
ja Juha Alkio), 9 EI-ääntä (Rita Haapasaari, Heta-Mari Hernesniemi, Markus Kat-
tilakoski, Satu Ritala, Pertti Vesala, Keijo Forsbacka, Teemu Kauris, Anssi Saari 
ja Jukka Kuusela) ja 3 TYHJÄ-ääntä (Terhi Kultalahti, Mikko Saarijärvi ja Lauri 
Koivukangas)  

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotus on tullut kunnanvaltuuston 
päätökseksi äänin 4-9 (3 tyhjää). 

 
Merkitään: Terhi Kultalahti ja Jari Anttikoski jättivät eriävän mielipiteen. Kultalahden 
eriävä mielipide kirjallisesti liitteenä.  
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67 § MUUT ASIAT 

Valt § 67 
16.12.2019 
 1. Pertti Vesala kiitti valtuustoa kuluneesta vuodesta 

2. Jarkko Pahkakangas luki valtuustoaloitteen koskien pilaantuneiden maa-alueiden 
puhdistamista. (Valtuustoaloite liitteenä) 
3. Valtuuston puheenjohtaja kiitti vs. sivistystoimenjohtaja Mikko Rantalahtea 
4. Valtuuston puheenjohtaja piti puheen valtuustovuodesta 2019 
5. Seuraava valtuusto 17.2.2020 
6. Kunnanjohtaja kiitti valtuustoa kuluneesta vuodesta 
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MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 59, 60, 61, 65 ja 67 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskiellon perusteet:  
 
 

 
VALITUSOSOITUS 

 
 
 
Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:  
 
Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA 
Faksi: 010 364 2760, Sähköposti: vaasa.hao@oikeus. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 62, 63, 64 ja 66 
 
Hallintovalitus:    Valitusaika 30 päivää 
Pykälät: 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Pykälät     Valitusaika  30 päivää 
 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
(Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.) 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan  muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-
noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä ne asiakir-
jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
 

Valitusasiakirjojen toi-
mittaminen 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas-
tuulla. Valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätet-
tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                  Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                   Pykälät 
 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä kulloinkin voimassa 
oleva oikeudenkäyntimaksu. Vaasan-hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeu-
denkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muut-taa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-
missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvolli-
nen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 


