
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 10.6.2019    
Kunnanhallitus 

                PÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2019  
 
                
 
KOKOUSAIKA 

 
  10.6.2019 klo 18.06 – 21.31 
                   tauko klo 19.50 – 20.00 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Hotelli Kivitippu, Aquarius 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Terhi Kultalahti (pois § 93, 96 ja 
99) 
Jari Anttikoski (pj § 93, 96 ja 99) 
Marita Huhmarsalo 
Aapo Kirsilä 
Marja-Leena Kultalahti  
(pois § 96)  
Alina Niemi 
Jorma Tolonen 

 
puheenjohtaja 
 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
jäsen 
 
jäsen 
jäsen 

Läsnä 
x 
 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Teemu Kejonen, kunnanjohtaja, esittelijä x 
Mikko Huhtala, hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä x 
Tuomo Saari, kunnaninsinööri x 
Tero Havinen, sivistystoimenjohtajan sijainen (poistui klo 19.50) x 
Juha Alkio, valtuuston puheenjohtaja x 
Mikko Saarijärvi, valtuuston I varapuheenjohtaja - 
Markus Kattilakoski, valtuuston II varapuheenjohtaja x 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

§ 85 

 
ASIAT 

 
§§ 85 - 102 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
§ 87 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Terhi Kultalahti              Jari 
puheenjohtaja               pj § 

 
 
 
Anttikoski            Mikko Huhtala  
93, 96 ja 99              pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä       . päivänä kesäkuuta 2019 
     
 
Jari Anttikoski            Alina Niemi        Jorma Tolonen § 93, 96 ja 99 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille       .6.2019 
 
 
Mikko Huhtala 
pöytäkirjanpitäjä 

 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 10.6.2019 132 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Sisällysluettelo 

85 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ............................................................... 133 

86 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ......................................................................... 133 

87 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ...................................................................... 133 

88 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2019 – 30.4.2019 ..................................... 134 

89 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 
HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN........................................................ 135 

90 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN 
HYVÄKSYMINEN ............................................................................................................ 136 

91 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 138 

92 § VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJE .................................................................. 139 

93 § HANKKEIDEN TILANNE JOIHIN KUNTA ON MYÖNTÄNYT ALKUPÄÄOMAA ... 140 

94 § PÄIVITETYN KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
 ......................................................................................................................................... 141 

95 § KIRKONKYLÄN KOULUN HIRSIRAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN JA 
LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN ............................................................................. 144 

96 § LAUSUMA ESITYKSESTÄ KONKURSSIMENETTELYN RAUKEAMISEKSI........ 146 

97 § KIINTEISTÖN MYYNTI OSOITTEESTA ESANTIE 4 .............................................. 147 

98 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN PAHKAKANGAS JARMO JA KUMPPANIT AY:LLE . 149 

99 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 21.6.2016 § 22 KOHDAN 2 KUMOAMINEN 
JA UUDELLEEN PÄÄTTÄMINEN .................................................................................. 151 

100 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET .................................. 153 

101 § ILMOITUSASIAT ................................................................................................... 154 

102 § MUUT ASIAT ......................................................................................................... 155 



EVIJÄRVEN KUNTA 10.6.2019 133 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
 
85 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 85 
10.6.2019  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

86 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 86 
10.6.2019 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. 

 

87 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 87 
10.6.2019  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Anttikoski ja Alina Niemi. 
 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Anttikoski ja Alina Niemi. 
 
 
  



EVIJÄRVEN KUNTA 10.6.2019 134 
Kunnanhallitus 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

88 § TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2019 – 30.4.2019 

Khall § 88 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 
30.4.2019. Toteumaraportti jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja välittää edelleen 
valtuustolle tiedoksi talousarvion toteumaraportin ajalta 1.1.2019 – 30.4.2019. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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89 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 89  
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntayhtymä kaksineuvoisen yhtymähallitus on päättänyt hyväksyä ja antaa tiedoksi 
jäsenkunnille henkilöstökertomuksen vuodelta 2018. Henkilöstökertomus noudattaa 
pääpiirteissään Kuntatyönantajan (KT) henkilöstöraporttisuositusta ja antaa koko-
naiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla sitä käy-
tetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa.  
 
Kuntayhtymän rakenteiden uudistamista jatkettiin vuonna 2018. Vuoden toiminnassa 
näkyi myös maakunnallinen sote-valmistelu. Lappajärven eroon liittyvät valmistelut 
myös aiheuttivat toiminnallisia muutoksia organisaatiossa. 
 
Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saavutti toiminta-
vuodeksi asetetut tavoitteet erittäin hyvin. Tämä näkyi hyvänä asiakaspalautteena ja 
toimintojen tehostumisena.  
 
Vuonna 2018 kuntayhtymän henkilöstökulut olivat 35,6 m€. Nousua edellisvuoteen oli 
4,4 %. Henkilöstökulujen toteuma oli 100,9 % ja osuus oman toiminnan kuluista oli 67 
%. Edellisvuonna osuuden ollessa 57,1 %. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu ja ta-
lousarvio ylittyi henkilöstömenojen ja kokonaismenojen osalta. Osaksi tähän vaikutti 
0,3 m€ tuloksellisuuden perusteella maksettu kertaerä, joka sisällytettiin vuoden 2018 
tulokseen.  
 
Vuonna 2018 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 897 (vuonna 
2017 829,6) työntekijää. Henkilötyövuotta kohti sairauspoissaolot olivat keskimäärin 
21,3 kalenteripäivää (vuonna 2017 18,7).  
 
Henkilöstökertomus oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Kuntayhtymä Kak-
sineuvoisen henkilöstökertomuksen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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90 § KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄK-
SYMINEN 

Khall § 90  
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 2. luvun 6 §:n 7. kohdan mukaan jä-
senkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 8. kohdan mukaan 
päättävät, myönnetäänkö kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille 
vastuuvapaus kuntayhtymän hallinnon ja talouden hoidosta sekä niistä toimenpiteis-
tä, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayh-
tymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta 
säädetään. 

  
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on perussopimuksen mukaisesti lähettänyt jäsenkun-
tien valtuustoille hyväksyttäväksi kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen.  
 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2018 olivat yhteensä 
96.661.336,05 euroa. Toimintatuotot ylittivät arvioidun 4.156.299,05 euroa ja toimin-
tatuottojen talousarvion toteutuma oli 104,5 %. Tilikauden toimintamenot olivat 
96.377.229,71 euroa ja talous arvion toteutuma- % 104,8. Toimintamenot ylittivät ar-
vioidun 4.433.382 euroa. Toimintakate oli 284.106,34 euroa, joka alittaa arvioidun 
277.083,66 eurolla.  
 
Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 25.119,97 euroa ja poistot 
297.508,12 euroa. Tilikauden 2018 ylijäämäksi muodostui 11.718,19 euroa. 
 
31.12.2018 kuntayhtymän palveluksessa oli 909 henkilöä, joista 694 vakituisia ja 215 
määräaikaisia. Sosiaalipalveluiden henkilöstömääräoli 144, ikäihmisten palveluiden 
456 ja terveyspalveluiden 216 henkilöä. Hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli 
vuoden viimeisenä päivänä 93 henkilöä. 
 
Evijärven osalta toteutunut maksuosuus oli kokonaisuudessaan 98,6 % arvioidusta. 
Osa-alueittain: sosiaalipalveluissa 95,3 %, ikäihmisten palveluissa 88,7 %, peruster-
veydenhuollossa 95,7 %, erikoissairaanhoidossa 109,4 %, peruspalveluissa yhteensä 
98,6 %, sekä palveluliikenteessä 153,1 %. Evijärven osalta peruspalveluissa tilinpää-
tös alitti talousarvion 143 680 euroa.  
 
Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että jäsenkuntien valtuustoihin nähden sitovat 
erät ylittivät talousarvion olennaisesti. Ikäihmisten palvelujen talousarvio ylittyi 0,9 mil-
joonaa euroa, perusterveydenhuolto ylittyi 0,7 miljoonaa euroa, erikoissairaanhoito 
ylittyi 2,9 miljoonaa euroa ja kuntien maksuosuudet ylittyivät 4,5 miljoonaa eroa hy-
väksytystä talousarviosta. Muilta osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja jä-
senkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti lukuun ottamatta sisäisen valvonnan se-
lonteossa mainittua puutetta sisäisestä valvonnasta. Tilintarkastuskertomuksessa ti-
lintarkastaja esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä kuntayhtymän tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta edellyttäen, että 
jäsenkuntien valtuuston hyväksyvät tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoik-
keamat. 
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Esityslistan mukana oheismateriaalina jaetaan Kuntayhtymä kaksineuvoisen tilinpää-
tös vuodelta 2018, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mus 2018.  
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hy-
väksyy Kuntayhtymä Kaksineuvoisen   
- tilinpäätöksen vuodelta 2018 talousarviopoikkeamineen, 
- tilintarkastuskertomuksen, päivätty 15.5.2019, 
- tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018, päivätty 15.5.2019. 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vastuuvapauden Kunta-
yhtymä Kaksineuvoisen hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivel-
vollisille viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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91 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 

Khall § 91   
10.6.2019 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Kesäkuussa 2016 hallituksessa ja valtuustossa hyväksyttiin Evijärven kunnan elin-
voima- ja hyvinvointistrategia – kuntastrategia 2025. Tässä yhteydessä linjattiin, että 
varsinaiset konkreettiset toimenpiteet, joita strategiassa toteutetaan, määritellään eril-
lisessä toimenpideohjelmassa.  
 
Kuntastrategian toteutukseen valmisteltiin loppuvuodelle 2016 ja 2017 ensimmäinen 
toimenpideohjelma (TPO). Se toteutui hyvin. Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 
aikana valmisteltiin vuosille 2018–2019 uusi toimenpideohjelma. Nyt toteutuksessa 
oleva toinen toimenpideohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.4.2018 (§ 56). 
Tällä hetkellä toteutuksessa on toinen toimenpideohjelma. 

 
Toimenpideohjelma on jaettu kuntastrategian neljän päätavoitteen (talous, palvelut, 
elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin.  
Toimenpideohjelmassa on määritelty toteutettavat toimenpiteet sekä tavoitteet ja vas-
tuutahot näille toimille. Uudessa toimenpideohjelmassa on erillisiä tavoitekokonai-
suuksia yhteensä 20, niiden alla on useita eri toimenpiteitä ja –kohtia. 
 
Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen on varattu 
määrärahaa talousarviossa. Investointien rahoituksesta päätetään kunnanhallituk-
sessa erikseen tapauskohtaisesti.  

 
Kuntastrategialle on hallituksessa 28.8.2017 (§ 196) nimetty ohjausryhmä. Ohjaus-
ryhmän tehtäviä on seurata ja arvioida kuntastrategian toteutumista sekä raportoida 
siitä hallitukselle säännöllisesti ja valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Lisäksi oh-
jausryhmä valmistelee toimenpideohjelmat (TPO), jotka hyväksytään hallituksessa. 
 
Toimenpideohjelman toteutusta on läpikäyty johtoryhmässä sekä kuntastrategian oh-
jausryhmässä 3.6.2019. Lisäksi toteutumista on käyty läpi elinkeinotyöryhmässä osi-
on 3 elinkeinot ja elinvoima osalta.  

 
Pykälän oheismateriaalina on toimenpideohjelman toteuma 3.6.2019 asti. Toimenpi-
deohjelmassa musta teksti on alkuperäistä toimenpideohjelmaa ja ohjelman toteutus 
on merkitty nuolella ja sinisellä tekstillä, että se erottuu alkuperäisestä toimenpideoh-
jelmasta. 
 
Toimenpideohjelman toteutuksen mukaisesti valmistelussa ja toteutuksessa on paljon 
asioita, joista monet ovat edenneet ja etenemässä suotuisaan lopputulokseen. Toi-
menpideohjelman toteutusta jatketaan suunnitelman mukaisesti. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee toimenpideohjelman toteutumi-
sen tiedokseen ja vie sen valtuustolle tiedoksi.  

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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92 § VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIOHJE  

Khall § 92 
10.6.2019 Valmistelija kunnanjohtaja Teemu Kejonen  
 

Evijärvellä on valmisteltu kuntaan viestintä- ja markkinointiohje. Viestintä- ja markki-
nointiohjeella toteutetaan kuntastrategian linjauksia, strategia toimii ohjeen lähtökoh-
tana ja perustana. Ohjeen laatiminen on myös yhtenä toimenpiteenä kuntastrategian 
toimenpideohjelmassa. 
 
Kuntastrategiassa laaditut Evijärven kunnan visio, missio sekä kunnan arvot ovat 
viestinnän ja markkinoinnin perustana. Ohjeen laatimisella on tavoitteena selkeyttää 
ja yhdenmukaistaa viestinnän toteutusta ja vastuita. Viestinnällä ja markkinoinnilla 
luodaan elinvoimaa ja vetovoimaa sekä lisätään Evijärven tunnettuutta ja imagoa ”It-
seään suurempi kunta”-sloganin ja ilmeen sekä kuntastrategian mukaisesti. Sisäinen 
ja ulkoinen viestintä ovat keskeinen osa kunnan viestintää ja markkinointia. Henkilös-
tö ja luottamushenkilöt ovat keskeisessä roolissa viestinnässä.  
 
Viestintä ja markkinointiohjeen valmistelun yhteydessä on teetetty kuntaan viestinnän 
ja markkinoinnin toteutukseen graafinen ohjeistus, joka määrittää Evijärven viestin-
nän ja markkinoinnin visuaalisen ilmeen. Graafisen ohjeistuksen on valmistellut kun-
nan www-sivut sekä logon ja slogan visuaalisen ilmeen aiemmin suunnitellut Jussi 
Försti (WebGarden Oy).  
 
Jatkossa kaikkea kunnan viestintää toteutetaan graafisen ohjeiston mukaisesti yhte-
näisellä viestinnällisellä ja graafisella ilmeellä. Valmisteltu ohje sisältää kunnan graa-
fisen ohjeen lisäksi Järvinetin valmisteleman sosiaalisen median ohjeen.  

 
Evijärven kunnan vuonna 2017 hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti kunnanhalli-
tus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hy-
väksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestin-
nästä vastaavat viranhaltijat. 

 
Viestintä- ja markkinointiohjetta on valmisteltu kunnan hallinto-osastolla ja johtoryh-
mässä. Ohjetta työstettiin myös kunnanhallituksen valmistelutyöpajassa 4.2.2019. 

 
Pykälän liitteenä on valmisteltu viestintä- ja markkinointiohje, liitteenä 2 sosiaalisen 
median ohje sekä liitteenä 3 graafinen ohjeisto. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: kunnanhallitus hyväksyy viestintä- ja markkinointiohjeen 
liitteineen.  
 
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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93 § HANKKEIDEN TILANNE JOIHIN KUNTA ON MYÖNTÄNYT ALKUPÄÄOMAA  

Khall § 93 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  

Kunta on myöntänyt alkupääomalainaa seuraaville hankkeille: 
• Elinvoimainen Evijärvi (KH § 118, 15.6.2015) 
• Kuntalaiset kuntoon (KH § 118, 15.6.2015) 
• Mobiili –hanke (KH § 183, 14.8.2017) 
• Liikuntaleikkipuisto (KH § 184, 14.8.2017) 
• Särkikylän kosteikkohanke (KH § 145, 31.10.2016) 
• ENS investointihanke (KH § 169, 8.10.2018) 

 
Hankkeiden velkakirjoissa on sovittu, että alkupääoma maksetaan takaisin, kun han-
ke on saanut ELY-keskukselta tarvittavan maksatuksen. Elinvoimainen Evijärvi, Kun-
talaiset kuntoon, Mobiili ja Liikuntaleikkipuisto -hankkeilla kunnan myöntämän lainan 
takaisinmaksu on arvioitu tapahtuvan viimeistään 30.6.2019. 
 
Elinvoimainen Evijärvi, Kuntalaiset kuntoon ja Mobiili -hankkeilta saatujen selvitysten 
mukaan hankkeissa odotetaan ELY-keskuksen maksatuksia. Liikuntaleikkipuisto –
hankkeessa on menossa viimeistelytyöt, jonka jälkeen haetaan loppumaksatus. 
Hankkeiden kunnan myöntämän rahoituksen takaraja on syytä neuvotella uudelleen. 
 
Särkikylän kosteikkohanke on valmistunut ja kunnan myöntämä alkupääomalaina on 
maksettu loppuun. 
 
Evijärven nuorisoseuran hankkeelle on myönnetty alkupääomaa, jossa laina-aika on 
vuoden 2019 loppuun. 
 
Oheismateriaalina on tilanne hankkeittain. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Hallitus merkitsee hankkeiden tilanteen tiedokseen ja val-
tuuttaa kunnanjohtajan jatkamaan kunnan myöntämien lainojen eräpäivää 30.6.2019 
erääntyvien lainojen osalta. 
 
Merkitään: Terhi Kultalahti poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ajaksi. 
Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Tolo-
nen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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94 § PÄIVITETYN KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN  

Siv.ltk § 5 
29.1.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 
 

Sivistyslautakunta pyysi 14.4.2015 kunnanhallitusta nimeämään kouluverkkotyöryh-
män. Kunnanhallitus nimesi työryhmän 27.4.2015 ja asetti sen tehtäväksi nykyisen 
kouluverkon kehittämisen oppilasennusteiden mukaan sekä kartoittamaan koulujen ti-
latarpeet, nykyisten tilojen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet. 
 
Kouluverkon kehittämissuunnitelmasta järjestettiin kaikille kuntalaisille kuulemistilai-
suus, keskikoulun ja lukion oppilaskunnilta sekä henkilöstöltä pyydettiin lausunnot, 
alakoululaiset osallistuivat suunnitelman tekoon kuvaamalla mieleisensä koulun. Kou-
luverkkovaihtoehdoista tehtiin lapsivaikutusten arviointi. Myös N.Y.T. Nuorten yhteis-
työtiimi antoi omia ideoitaan otsikolla Evijärven koulu 2025.  

 
Suunnitelma valmistui helmikuussa 2016 ja valtuusto on sen hyväksynyt 14.3.2016. 
Valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeus hylkäsi valituksen ja vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu 26.11.2018 ja se on julkaistu kuntalain 142 §:n 
mukaisesti yleisessä tietoverkossa kunnan internetsivuilla 29.11.2018. Päätökseen 
on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitusaika on 30 
päivää ja alkaa siitä päivästä jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kuntalain 142 
§:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa.  
 
Suunnitelman pohjatiedot talouden, tilojen ja oppilasmäärien osalta ovat vuoden 2014 
tietoja ja ne on syytä päivittää. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 
 
1. päivittää vuonna 2016 hyväksytyn kouluverkon kehittämissuunnitelman talouden, 

oppilasmäärien ja rakennusten kunnon osalta,  
2. aikatauluttaa suunnitelman toteuttamisen sekä  
3. päättää kuulemisten järjestämisestä päivityksen valmistuttua.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
 

Siv.ltk § 38 
7.5.2019 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen 

 
Kouluverkon kehittämissuunnitelma on päivitetty talouden, oppilasmäärien ja raken-
nusten kunnon osalta. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet positiivisia vuosina 2014-17 
eikä taseessa ole kattamattomia alijäämiä, vuoden 2018 tilinpäätös sen sijaan on 
970.324 € alijäämäinen ja menojen ja tulojen tasapainoon on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
 
Tilojen osalta tilanne on muuttunut vanhan kouluverkon kehittämissuunnitelman osal-
ta siten, että Lahdenkylän koulurakennus on poistettu käytöstä (kh 6.11.2018 § 187). 
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Vuoden 2015 suunnitelmassa oppilasmäärien arvioitiin vähenevän lukuvuodesta 
2000-01 lukuvuoteen 2021-22 Kirkonkylän koulussa 42 oppilaalla, Lahdenkylän kou-
lussa 34 ja Särkikylän koulussa 20 oppilaalla, kokonaisvähennys 96 oppilasta. Kir-
konkylän koulussa määrä on laskenut 32, Lahdenkylän koulussa 50 ja Särkikylän 
koulussa 11 oppilaalla. Kokonaisvähennys 93 oppilasta. Syntyvyys aikavälillä 2009-
15 oli 17-37 lasta vuodessa ja aikavälillä 2016-19 syntyvyys on 15-22 lasta vuodessa. 
 
Kuntastrategian kohdan Palvelut yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen 
sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Strategian 
toimenpideohjelman kohdassa Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut 
kustannustehokkaasti, on tavoitteen toimenpiteinä hyväksytty mm. ”Oppilasmäärään 
sopeutettu, oppilaille oikeankokoinen ja tasa-arvoinen kouluverkko, oppimisympäris-
töjen kehittäminen sekä oppimismahdollisuuksien ja koulutilajärjestelyjen huomioimi-
nen sekä väistön purkaminen ja yhteen kouluun siirtymisen valmistelu ja aikataulut-
taminen. 

 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että se 
 
1. hyväksyy omalta osaltaan kouluverkon kehittämissuunnitelman päivityksen ja 

esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi, 
2. ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lahdenkylän ja Särkiky-

län koulut lakkautetaan viimeistään lukuvuoden 2024-25 päättyessä ja kaikkien 
oppilaiden lähikoulu siitä eteenpäin on Kirkonkylän koulu, 

3. ilmoittaa Järviseudun Sanomissa ja kunnan www-sivuilla asian vireille tulosta, 
4. varaa kuntalaisille mahdollisuuden saada tietoja asiasta, sen lähtökohdista, ja ta-

voitteista, 
5. järjestää kuntalaisten kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuden kirjallisesti kun-

nan www-sivujen sekä postin kautta ajalla 15.5.-1.6.2019, 
6. tekee asiasta lapsivaikutusten arvioinnin toukokuun aikana ja 
7. päättää, että Lahdenkylän koulun oppilaiden lähikoulu on Särkikylän koulu siihen 

saakka kunnes siirrytään yhteen kouluun, viimeistään lukuvuoden 2024-25 päät-
tyessä 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 
210, sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 94 
10.6.2019 Valmistelija: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen 
 

Sivistyslautakunta kokouksessaan 7.5.2019 § 38 päätti varata mahdollisuuden saada 
tietoa kouluverkkosuunnitelman päivittämisestä, lähtökohdista ja tavoitteista sekä jär-
jestää kuulemisen ja antaa vaikuttamismahdollisuuden kirjallisesti. Lisäksi sivistyslau-
takunta päätti tehdä lapsivaikutusten arvioinnin toukokuun aikana. 

  
Kunnan www.sivuilla oli kouluverkon päivittämisensuunnitelma nähtävänä. Sitä oli 
mahdollista kommentoida www-sivujen ja postin välityksellä 15.5 – 1.6.2019 Tästä 
mahdollisuudesta tiedotettiin ilmoituksella Järviseudun Sanomissa 15.5.2019. Lapsi-
vaikutusten arviointi toteutettiin viikoilla 21 ja 22. Siihen vastasivat Evijärven Kirkon-
kylän ja Särkikylän koulun esikoululaiset ja 1-6 luokan oppilaat sekä koulun henkilö-
kunta. Oppilaille laadittiin visuaalinen ja internet- pohjainen kysely. Kysymykset laati 

http://www.sivuilla/
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vs. sivistystoimenjohtaja konsultoiden eri opettajia ja tutustuen myös muiden kaupun-
kien ja kuntien vastaaviin kyselyihin. 
 
Henkilökunnan ja oppilaiden kyselyt toteutettiin kouluilla koulunjohtajien toimesta. Pa-
lautteet ja tulokset oppilaiden ja henkilökunnan kyselyistä sekä kuntalaisten jättämät 
palautteet sekä päivitetty kouluverkkosuunnitelma ovat oheismateriaalina.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus:  
1. kunnanhallitus toteaa ja merkitsee tiedokseen Sivistyslautakunnan asiassa teke-

mät toimenpiteet:  
a. kuntalaisille on varattu mahdollisuus saada tietoja asiasta, sen lähtökoh-

dista ja tavoitteista,  
b. asiassa on toteutettu lapsivaikutusten arviointi ja kuntalaisten kuuleminen, 

2. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kouluverkon kehittämissuunnitelman 
päivityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, 

3. ehdottaa valtuustolle, että Lahdenkylän ja Särkikylän koulut lakkautetaan viimeis-
tään lukuvuoden 2024–25 päättyessä ja kaikkien oppilaiden lähikoulu siitä eteen-
päin on Kirkonkylän koulu 

 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo esitti, että Lahdenkylään hankitaan moduu-
likoulu. Kunnanhallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, että koulu on käytettävissä 
mahdollisimman pian. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Marita Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se rau-
keaa. 
 

 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä).  
 

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tero Havinen, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210, 
sähköposti etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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95 § KIRKONKYLÄN KOULUN HIRSIRAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN JA LISÄ-
MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN 

Khall § 95 
10.6.2019 Valmistelija: kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on kasvanut. Ensi syksynä Kirkonkylän koululla on 
noin 150 oppilasta. Alkuperäinen koulurakennus on rakennettu aikanaan noin sadalle 
oppilaalle. Vuonna 2016 samaan pihapiiriin rakennettiin erillinen hirsinen rakennus 
esiopetusta varten helpottamaan akuuttia tilantarvetta lisääntyneen oppilasmäärän 
vuoksi.  
 
Esiopetuksen lisääntynyttä tilantarvetta ratkaistiin aluksi olemassa olevia erillisiä ra-
kennuksia hyödyntämällä. Muun muassa koulukeskuksen alueella oleva vanha asuin-
rakennus otettiin esiopetustilaksi, mutta sisäilmaongelmien vuoksi sen käyttöä on 
jouduttu vähentämään.  

 
Kirkonkylän koululla on olemassa olevia luokkatiloja osittain jo jaettu pienemmiksi 
luokkatiloiksi. Samoin näyttämön varastotiloja on jouduttu ottamaan opetuskäyttöön. 
Oppilasmäärän edelleen kasvaessa kirkonkylän koululla ei ole enää sellaisia tiloja, 
joita voisi jakaa useammalle ryhmälle, sillä kaikki pedagogisesti toimivat mahdolli-
suudet on jo käytetty ja kartoitettu.  
 
Tällä hetkellä kirkonkylän koululla on yhdeksän luokkatilaksi soveltuvaa opetustilaa ja 
tarve ensi syksyksi on 11 varsinaista luokkatilaa ja yksi erityisopettajan tila. Se, että 
esikouluryhmiä tulee ensi vuonna kaksi ja toukokuussa perustettu erityisluokka lisää-
vät luokkatilojen tarvetta. Kirkonkylän koululla on ennestään toisella ja kolmannella 
luokalla rinnakkaisluokat. Lisäksi aamu- ja iltapäivähoito ja iltapäivätoiminta tarvitsee 
myös omat tilat tarjotakseen oppilaille mahdollisuuden laadukkaaseen iltapäivätoimin-
taan ja -hoitoon.  
 
Kustannustehokas ratkaisu on laajentaa nykyistä 2016 rakennettua hirsirakennusta, 
siten, että sinne tulisi kolme uutta noin 50 m²:n luokkatilaa ja laajennus ratkaisisi Kir-
konkylän koulun tilantarpeen. Nykyinen hirsirakennus suunniteltiin jo rakennusvai-
heessa helposti laajennettavaksi. Laajentamalla olemassa olevaa hirsirakennusta 
saataisiin nopeasti pedagogisesti toimiva, turvallinen ja terveellinen oppimisympäris-
tö.  
 
Luokkatilojen lisäksi laajennukseen tulee tehdä myös lisää wc tiloja. Tarvittavat tilat 
huomioiden, laajennuksen pinta-ala on noin 220 m². Alustava kustannusarvio laajen-
nukselle on 1500 – 1800 €/m². Kokonaiskustannusarvion ollessa 330 000 – 396 000 
€ alv 0 %. Kustannusarvion perustana on 2016 vuonna toteutuneen, nyt laajennetta-
van hirsirakennuksen toteutuneet kustannukset. 
 
Laajennustarpeen kiireellisyyden johdosta tulee rakentamisen käynnistyä mahdolli-
simman nopeasti. Talousarvion 2019 investointiosaan ei ole varattu rahaa koulura-
kentamiseen. Laajennuksen kustannuksista tulee tehdä valtuustolle lisätalousarvio ja 
valtuuston täytyy päättää lisämäärärahan myöntämisestä koulurakentamiseen kulu-
valle vuodelle.  
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Tällä hetkellä ei voida osoittaa, että tarvittava lisämääräraha voitaisiin kattaa muista 
investoinneista säästyvillä varoilla. Tämän vuoksi lisämääräraha tulee kattaa lainara-
hoituksella. 
 
Evijärven kuntastrategian yhtenä päätavoitteena on kouluverkon kehittäminen sekä 
laadukkaan varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen varmistaminen. Laajentamalla 
kirkonkylän koulun tiloja ensi lukuvuodeksi, toteutuu kuntastrategian mukaiset tavoit-
teet sekä ensilukuvuonna että myös tulevaisuudessa.       

  
 Mikäli laajennus ei ole aikataulullisista syistä käytössä vielä syyslukukauden alkaessa 

elokuussa, koulutyö järjestetään lyhytaikaisesti erilaisilla opetusjärjestelyillä.  
 
 Kirkonkylän koulun lisätilantarpeesta ja laajennuksen toteuttamisesta tulevaksi luku-

kaudeksi keskusteltiin kunnanhallituksen kokouksen muissa asioissa 21.5.2019. 
Kunnanhallitus näki asian tärkeyden ja kiireellisyyden niin, että asiaa pyydettiin val-
mistelemaan päätöksentekoa varten mahdollisimman nopeasti. 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 
1. kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamissuunnittelu käynnistetään välit-

tömästi, siten että laajennusosa on käytössä lokakuun 2019 loppuun mennessä. 
2. ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa talousarvion 2019 

investointiosaan kirkonkylän koulun hirsirakennuksen laajentamiselle. Varattava 
lisämääräraha on 396 000 € alv 0 %. Lisämääräraha katetaan lainarahoituksella. 

 
Jorma Tolonen ja Jari Anttikoski kannattivat kunnanjohtajan ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti että päätös Kirkonkylän koulun lisä-
tilan rakentamisesta tehdään myöhemmin koulukeskuksen aluesuunnitelman ja päi-
väkotirakentamisen päätösten yhteydessä ja, että tekninen toimi selvittää vuokratilo-
jen kustannukset tai muut mahdolliset käytettävissä olevat tilat. 

 
Puheenjohtaja totesi, että Huhmarsalon ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 

 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
 Marita Huhmarsalo jätti eriävän mielipiteen (kirjallisesti liitteenä). 
 
 Merkitään: vs. sivistystoimenjohtaja Tero Havinen poistui asian käsittelyn jälkeen klo 

19.50. 
 
 Merkitään: kokoustauko klo 19.50 – 20.00 
 

Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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96 § LAUSUMA ESITYKSESTÄ KONKURSSIMENETTELYN RAUKEAMISEKSI 

Khall § 96 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
 
 Haapajärvenkylän Vanhustentuki r.y.:n konkurssipesän pesänhoitaja on pyytänyt 

kuntaa halutessaan lausumaan käsityksensä esityksestään konkurssimenettelyn rau-
keamiseksi. Lausumaa on pyydetty myös Valtiokonttorilta, Konkurssiasiamieheltä se-
kä velallisen edustajalta. 

 
 Velallinen on asetettu konkurssiin 5.7.2017 Valtiokonttorin hakemuksesta. Pesäluet-

telo on vahvistettu 10.9.2017. 
 
 Pesänhoitaja esittää, että konkurssimenettely määrätään raukeamaan. Konkurssi-

pesään kuuluneet ja Valtiokonttorille panttina olleet vuokraoikeus ja rakennukset on 
realisoitu ulosottoviraston toimesta konkurssipesän tekemän hakemuksen johdosta. 

 
 Oheismateriaalina pesänhoitajan laatima esitys konkurssimenettelyn raukeamiseksi 

(luonnos), pesänhoitajan vuosiselonteko, velallisselvitys ja pesäluettelo. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei Evijärven kunnalla ole lausut-
tavaa konkurssimenettelyn raukeamisesitykseen. 
 
Terhi Kultalahti ja Marja-Leena Kultalahti poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian 
käsittelyn ajaksi. Jari Anttikoski toimi puheenjohtajana ja Jorma Tolonen pöytäkirjan 
tarkastajana asian käsittelyn ajan. 
 
Keskustelun kuluessa Marita Huhmarsalo ehdotti, että kunta vaatii velkojainkokouk-
sen pitämistä. Jorma Tolonen kannatti Huhmarsalon esitystä.  
 
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 Huhmarsalon eh-
dotusta äänestävät EI. Äänestys-esitys hyväksyttiin. 
 

Äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Jari Anttikoski ja Alina Niemi) ja 2 EI-ääntä 
(Marita Huhmarsalo ja Jorma Tolonen) sekä 1 TYHJÄ-ääni (Aapo Kirsilä).  

 
 Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Äänten mentyä tasan 2 – 2 (1 tyhjä) 

puheenjohtajan ääni ratkaisi. 
  
 Marita Huhmarsalo jätti asiasta eriävän mielipiteen. 
 
 Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-

mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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97 § KIINTEISTÖN MYYNTI OSOITTEESTA ESANTIE 4 

Khall § 97 
10.6.2019 Valmistelija kunnaninsinööri Tuomo Saari ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 
 Perustettava yhtiö / Asunto Oy Esantie 4 on ostanut Evijärven Haapajärvenkylästä 

Evijärven kunnan omistamalla kiinteistöllä Lepola 52-402-2-102 olevat rivitalot. 
 
 Kyseiset rivitalot ovat kunnan omistamalla tontilla, josta on tehty vuokrasopimus 

Haapajärvenkylän vanhustentuki ry:n kanssa vuonna 1988. Markka-aikana tehdyn 
vuokrasopimuksen vuokra oli alussa 506 markkaa. Tontin vuosivuokra on vuonna 
2018 ollut 161,56 euroa/vuosi. Vuokraan tehdään vuosittain indeksikorotukset. Vuok-
ra-aika on 50 vuotta 1.6.1987 alkaen. 

 
Perustettavan Asunto Oy Esantie 4 -yhtiön puolesta, Olli Ali-Haapala on tehnyt säh-
köpostitse 28.5.2019 päivätyn kirjallisen tarjouksen kiinteistön Lepola 52-402-2-102 
ostamisesta hintaan 3.500 €. 
 
Ostotarjous on pykälän oheismateriaalina. 
 
Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistö Lepola 52-402-2-102 on pinta-alaltaan 4.650 m². 
 
Kunta on myynyt vuonna 2015 vastaavan tyyppisen vuokrakiinteistön yhdistykselle, 
jonka rakennus vuokrakiinteistöllä sijaitsi. Vuokratun kiinteistön lunastushinta oli 5600 
€, joka oli sovittu vuonna 2005 allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa. Sopimuksen 
mukaan lunastus tuli tapahtua 10 vuoden kuluessa, jolloin siihen asti maksetut vuok-
rat hyvitetään lunastushinnasta. Lunastushinnaksi muodostui 1,6 €/m². Sopimukseen 
oli kirjattu, että mikäli lunastus tapahtuu 10 vuoden jälkeen vuokrasopimuksen alka-
mista, niin lunastushinta neuvotellaan erikseen. 
 
Perustettavan Asunto Oy Esantie 4 –yhtiön puolesta tehty tarjoushinta 3.500 € on 
0,753 €/m². 

  
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 strategi-
sen painopisteen 3. elinkeinot ja elinvoima osalta on kilpailukykyinen ja vetovoimai-
nen toimintaympäristö. Painopisteen yhtenä päätavoitteena on, että maapolitiikka, 
kaavoitus, maankäytön suunnittelu, tilaratkaisut, hankintatoimi sekä yrittäjäystävälli-
nen päätöksenteko tukevat elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.  

Tontista tarjouksen tehnyt taho on hankkinut kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset sekä 
vuokraoikeuden ulosottovirastolta. Kyseinen taho perustelee tontin ostoa, sillä että 
omistamalla tontin hän sitoutuu kehittämään rivitaloja ja ympäristöä vuokraustoimin-
taan.  
 
Kunnalle kokonaisedullista on, että Haapajärvenkylässä sijaitseville rivitaloille löytyy 
omistaja, joka jatkossa huolehtii asuntojen ja ympäristön hoidosta. Tämä vaikuttaa 
osaltaan ympäristön viihtyisyyteen ja siisteyteen sekä kunnan ja kylän elinvoimaan. 
Kunta saa kiinteistöstä jatkossa kiinteistövero- sekä vedenmyyntituloja. Jos asuntoi-
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hin muuttaa uusia kuntalaisia, niin kunta saa verotuloja ja mahdollisesti myös muita 
tuloja. 
 
Kauppakirja liitteenä. 

  
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle että kunta 
myy kiinteistön Lepola 52-402-2-102 perustettavalle Asunto Oy Esantie 4 -yhtiölle 
hintaan 3.500 €. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari puh. 044 7699 550, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi ja kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 
044 7699 202, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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98 § MÄÄRÄALAN MYYMINEN PAHKAKANGAS JARMO JA KUMPPANIT AY:LLE 

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 tarvit-
taviin 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: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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99 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN 21.6.2016 § 22 KOHDAN 2 KUMOAMINEN 
JA UUDELLEEN PÄÄTTÄMINEN 

Khall § 99 
10.6.2019 Valmistelija: hallintosihteeri Mikko Huhtala 
  
 Vaasan hallinto-oikeus on 28.3.2019 (Drno 01039/16/2204) antamallaan päätöksellä 

kumonnut Evijärven kunnanvaltuuston 21.6.2016 § 22 kohdan 2. Kunnanvaltuuston 
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asiasta on ollut päättämässä 
esteellisiä henkilöitä. 

 
 Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan, että Kuntalain (1034/2003) 52 

§:n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, 
joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettua läheistään. 

 
 Hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuusto on 21.6.2016 § 22 kohdassa 2 päättänyt 

siitä, vaaditaanko vuonna 2013 kunnanhallituksen jäseninä kumottuja päätöksiä 
tekemässä olleita henkilöitä korvaamaan kunnan maksettaviksi kuulumattomat kulut 
3.180,60 euroa. Valtuuston päätettävänä ollut asia ei siten tältä osin ole koskenut 
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, vaan kyse on ollut 
kunnanhallituksen jäsenten henkilökohtaisista korvausvelvollisuutta koskevasta 
asiasta. Muilta osin kyseinen asiapykälä koski vuoden 2015 tilinpäätöksen 
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. 

 
 Valtuutetut Terhi Kultalahti, Niina Alatalo, Matti Holm, Ilmari Sulkakoski ja Susanna 

Välikangas ovat kunnanhallituksen jäseninä osallistuneet 19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 
§ 195 kunnanhallituksen kokouksiin, joissa on päätetty asiasta, johon liittyvä 
korvausvaatimus on valtuustossa 21.6.2016 § 22 kohdassa 2 esitetty. Edellä mainitut 
valtuutetut ovat siten valtuuston käsittelemässä asiassa tarkoitettuja 
kunnanhallituksen jäseniä, joita on vaadittu korvaamaan kunnan maksettavaksi 
kuulumattomat kulut. 

 
 Näin ollen Terhi Kultalahti, Niina Alatalo, Matti Holm, Ilmari Sulkakoski ja Susanna 

Välikangas ovat valtuutettuina esteellisinä osallistuneet 21.6.2016 § 22 kohdan 2 
käsittelyyn, koska kyse on ollut heitä henkilökohtaisesti koskevasta asiasta. 
Kunnanvaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. 

 
 Ennen kyseistä 21.6.2016 valtuuston kokousta kunnan toimesta asiassa oli 

puhelimitse kysytty kuntaliiton lakimiehen ohjeistusta. Kuntaliiton lakimiehen 
näkemyksen mukaan vuonna 2013 hallituksessa olleet valtuuston jäsenet eivät olisi 
esteellisiä käsittelemään, koska tilintarkastaja on esittänyt vastuuvapauden 
myöntämistä vuodelta 2015. Tämä kuntaliiton lakimiehen näkemys oli tuotu esille 
kokouksessa, eikä kukkaan jäävännyt itseään asian käsittelyn ajaksi. 

 
 Edellä esitetyn mukaisesti hallinto-oikeus on 28.3.2019 (Drno 01039/16/2204) 

antamallaan päätöksellä kumonnut Evijärven kunnanvaltuuston 21.6.2016 § 22 
kohdan 2, joten asia on päätettävä uudelleen. 

 
 Asian oheismateriaalina: Hallinto-oikeuden päätökset 28.3.2019 ja 7.7.2015; 

kunnanvaltuuston päätös 21.6.2016 § 22 sekä kunnanhallituksen päätökset 
19.8.2013 § 189 ja 9.9.2013 § 195.  
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää 
uudelleen Vaasan hallinto-oikeuden 28.3.2019 kumoaman päätöksen 21.6.2016 § 22 
kohta 2: 
 
Tarkastuslautakunta on: 
 
kiinnittänyt valtuuston huomiota tilintarkastuskertomuksen Tarkastuksen tulokset -
kohdassa olevaan lisätietoon, jossa on todettu, että Vaasan hallinto-oikeus on ku-
monnut kaksi kunnanhallituksen päätöstä vuodelta 2013 liittyen kunnalle kuulumat-
tomien kustannusten maksamiseen. Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on maksa-
nut kunnalle kuulumattomia kuluja yhteensä 3.180,60 euroa. Tarkastuslautakunta on 
esittänyt valtuustolle, että valtuusto päättää, mitä asian suhteen tehdään. 
 
Merkitään: Terhi Kultalahti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajak-
si. Puheenjohtaja toimi Jari Anttikoski ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jorma Tolo-
nen. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

Lisätietoja: hallintosihteeri Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etuni-
mi.sukunimi@evijarvi.fi 
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100 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 100 
10.6.2019 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: 
 
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 23 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
 84 Kunnan rakennusmestarin valinta 
 86 Antti Förstin työtehtävien lisäys 
 87 Asuntohakemus 
 89 Puukauppatarjouksen hyväksyminen 
  
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 335 Kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajien työpäivä 6.8 
347 Kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajan ottaminen määräajaksi lukuvuonna 
2019 – 2020 
361 Kuljetustarjouksen hyväksyminen 4H kerhon matkaan Alahärmään 
362 Erityisopetuksen tuntiopettajan valinta 

 386 Korvaus tehdystä työstä 
 
 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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101 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 101 
10.6.2019 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 10 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 28.5.2019, 4.6.2019 ja 10.6.2019 
3. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus, esityslista liitteineen 

5/2019, 11.6.2019 
4. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, suoritevertailu 4/2019 
5. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 5/2019, 13.5.2019 
6. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 3/2019, 15.5.2019 
7. EPSHP, valtuusto, kokouskutsu, 24.5.2019 
8. EPSHP, hallitus, PTK ote § 91, 20.5.2019 
9. EPSHP, hallitus, PTK ote § 84 ja 92, 20.5.2019 
10. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, pöytäkirja 5/2019, 21.5.2019 
11. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ptk ote § 6, 24.5.2019 
12. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Tilinpäätös 2018 
13. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ptk ote § 8, 24.5.2019 
14. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, ptk ote § 9, 24.5.2019 
15. EPOELY, Päätös avustuksen myöntämisestä vesien- ja merenhoidon se-

kä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen, Dnro EPOELY/2993/2018, 
5.6.2019 

16. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
nimen muutoksesta, Drno V/18753/2019, 3.6.2019 

17. Valvira, Ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 
toimipaikkojen nimenmuutokset, Drno V/22682/2019, 4.6.2019 

18. AVI, Kirje, Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen 
tulee aina perustua asiakkaan tarpeisiin, LSSAVI/7598/2019 

19. Geologian tutkimuskeskus, GTK tekee kallioperätutkimuksia Evijärven, 
Kaustisen, Kruunupyyn, Pedersören ja Vetelin alueella kesällä 2019, 
3.6.2019 

20. Tukes, kuulutus varausilmoituksesta, VA2019:0042, 4.6.2019 
21. Tukes, varauspäätös, VA2019:0042, 4.6.2019 
22. Elintarvikekehityksen professuuri, tukiryhmän kokousmuistio, 3. kokous, 

6.6.2019 
23. Elintarvikekehitys Etelä-Pohjanmaalla 2018-2023 – 1. väliraportti, 

30.5.2019 
24. EPSHP:n henkilöstöjärjestöjen vetoomus valtuustolle ja hallitukselle 
25. Lausunto yhteistyöstä Moms for Kids ry:n hankkeessa, 23.5.2019 
26. Työllisyyskatsaus 4/2019 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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102 § MUUT ASIAT 

Khall § 102 
10.6.2018 
 1. Työterveyshuollon järjestäminen 

2. Hallituksen linjauksen hyödyntäminen vaelluskalakantojen palauttamiseksi Ähtä-
vänjoessa 

 3. Hallintosihteerin virkanimikkeen päivittäminen 
 4. Uuden rakennusmestarin esittäytyminen seuraavassa hallituksessa 
 5. Kuntoilukeskushanke 
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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 85 – 91, 94, 95, 97 - 102 
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 92, 93 ja 96 
 
 

 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 92, 93 ja 96  
 
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 toimitta-
minen 

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 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 / 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelin-
numero, 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) ja Oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta 
voidaan periä kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 


