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94 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Khall § 94 
29.6.2020  

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
95 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Khall § 95 
29.6.2020 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. 

 

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 

Khall § 96 
29.6.2020  

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aapo Kirsilä ja Jorma Tolonen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aapo Kirsilä ja Jorma Tolonen. 
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97 § VALTUUSTON 15.6.2020 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Khall § 97 
29.6.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 
 Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoi-

dosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden val-
vonnasta. 

 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on synty-
nyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön 
panematta.  Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 15.6.2020 tekemät 
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimival-
taan, joten kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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98 § KUNNAN VAKUUTUSANALYYSI JA MAHDOLLINEN KILPAILUTTAMINEN 

Khall § 98  
29.6.2020 Valmistelijat: Kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Kunnan vakuutuksien edellisestä kilpailuttamisesta on kulunut aikaa ja on syytä arvi-
oida kunnan vakuutusten tilannetta. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi vakuu-
tusten hintataso on hyvä tarkistaa säännöllisesti. 
 
Vakuutusten hintatason vertaaminen ja kilpailuttaminen on erityisosaamista vaativa 
tehtävä. Tästä syytä yhteistyö vakuutusmeklarin kanssa vakuutustarpeen analysoin-
tiin ja hintatason arviointiointiin on kunnan edun mukaista. Vakuutusmeklarin käyttö 
on yleistä kunnissa. 
 
Rewenda Oy on ollut yhteydessä kuntaan ja tehnyt tarjouksen kunnalle vakuutus-
meklari-palvelusta. Tarjous sisältää vakuutusanalyysin ilman erillistä korvausta. Ana-
lyysi sisältää vakuutusten nykytilanteen analysoinnin, vakuutettavien riskien kartoituk-
sen ja raportoinnin. Analyysin tuloksena syntyy vakuutussuunnitelma, jonka mukaan 
vakuutettavien riskien taloudelliset vaikutukset rahoitetaan vakuutuksin tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Analyysin perusteella voidaan arvioida onko vakuutusten kilpailut-
taminen Evijärven kunnalle taloudellisesti ja/tai muilta näkökohdilta kannattavaa. Re-
wenda Oy toimii asiakkaan antamalla valtakirjalla ja asioi suoraan vakuutusyhtiöiden 
kanssa. 
 
Vakuutusten mahdollisesta kilpailuttamisessa päätetään erikseen kunnanhallituk-
sessa syyskaudella 2020. Jos kilpailutukseen päädytään, Rewenda Oy:n palkkio on 
30 % ensimmäisen vuoden aikana syntyvistä vakuutusmaksusäästöistä. 
 
Vakuutusmeklaripalvelun käytöstä keskusteltiin kunnanhallituksen muissa asioissa 
8.6.2020. 
 
Oheismateriaalina on Rewenda Oy:n tarjous. 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Rewenda Oy:ltä tilataan tar-
jouksen mukainen kunnan vakuutusten nykytilanteen analysointi, vakuutettavien ris-
kien kartoitus ja raportointi (vakuutusanalyysi). Mahdollisesta vakuutusten kilpailutuk-
sesta päätetään hallituksessa myöhemmin erikseen.  
 
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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99 § KUNTASTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA 2020–2021 

Khall § 99 
29.6.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Hyvinvoiva ja elinvoimainen Evijärvi – kuntastrategia 2025 hyväksyttiin valtuustossa 
kesäkuussa 2016. Kuntastrategiaa on toteutettu kunnan päätöksenteossa ja toimen-
pideohjelmilla (TPO). Ohjelmissa on määritetty toimenpiteitä, joilla strategian linjauk-
sia sekä tavoitteita käytännössä toteutetaan. Aiemmin toteutuksessa on ollut toimen-
pideohjelma I vuosina 2016 ja 2017 sekä toimenpideohjelma II vuosina 2018 ja 2019. 
Aiemmat toimenpideohjelmat ovat toteutuneet varsin hyvin. Valtaosa ohjelmiin kirja-
tuista toimista on toteutunut kokonaan suunnitellusti tai muuttuneessa muodossa. 
 
Strategian toteutukseen on valmisteltu kolmatta toimenpideohjelmaa (TPO) vuosille 
2020–2021. Hallituksessa (28.8.2017 § 196) nimetty strategian ohjausryhmä on vas-
tannut ohjelman valmistelusta. Ohjausryhmän tehtävänä on kuntastrategian toteutu-
misen seuraamisen ja arvioinnin lisäksi valmistella toimenpideohjelmat (TPO) halli-
tuksen hyväksyttäväksi. 
 
Toimenpideohjelmaa 2020–2021 on käsitelty ja valmisteltu ohjausryhmän lisäksi kun-
nan johtoryhmässä. Elinkeinotyöryhmä on myös osallistunut toimenpideohjelman 
osion 3 elinkeinot ja elinvoima valmisteluun. Iltakoulussa 4.3.2020 yhtenä aiheena oli 
kuntastrategian toimenpideohjelman ideointi. Lisäksi toimenpideohjelmassa on huo-
mioitu strategian toteutuksen yhteydessä ja eri tilaisuuksissa tullutta palautetta ja ke-
hitysideoita. Valmistelussa saatuja ideoita on hyödynnetty TPO:n valmistelussa. 
Myös aiempien ohjelmien toteutus on huomioitu valmistelussa, aiemmista toimenpi-
deohjelmista on noussut uusia toimia toimenpideohjelmaan 2020–2021. Strategian 
ohjausryhmä valmisteli strategiaa kokouksessaan 24.6.2020. 
 
TPO:n tavoitteet on johdettu kuntastrategiassa asetetuista tavoitteista ja linjauksista. 
Toimenpideohjelman perusrunko on vastaava kuin edellisessä toimenpideohjelmassa 
eli ohjelmassa on samat tavoitteet. Toimenpideohjelma 2020–2021 on jaettu aiem-
pien ohjelmien tapaan kuntastrategian neljän strategisen painopistealueen (talous, 
palvelut, elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi) mukaisiin toimiin.  
TPO:ssa on tavoitteiden alle toteutettavat toimenpiteet sekä vastuutahot näille toi-
mille. Erillisiä tavoitekokonaisuuksia on 20 ja niiden alla on useita alakohtia. 

 
Alkuvuoden 2020 osalta on jo toteutettu aiemmassa toimenpideohjelmassa olleita jat-
kuvia toimenpiteitä. Kuntastrategian ja toimenpideohjelman toimenpiteiden toteutta-
miseen on varattu määrärahaa talousarviossa. Investointien rahoituksesta päätetään 
kunnanhallituksessa erikseen tapauskohtaisesti.  

 
Liitteenä on kuntastrategian toteutukseen valmisteltu toimenpideohjelma vuosille 
2020 ja 2021. 

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kuntastrategian toimen-
pideohjelman vuosille 2020–2021. 

Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että TPO:n kohta 6 ”Laadukkaat 
sivistystoimen palvelut ja niiden kehittäminen” valmistellaan uudelleen siten, että epä-
asialliset ja monia kuntalaisia loukkaavat kohdat poistetaan ja muotoillaan siten, että 
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ne vastaavat koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä yleensäkin kuntalaisten ja 
kunnan etua.  

Kolmas ja neljäs ranskalainen viiva alaotsikoineen sotivat otsikkoa ”Laadukkaat sivis-
tystoimen palvelut ja niiden kehittäminen” vastaan. Tekstin laatijat eivät ymmärrä / 
halua ymmärtää kuntalaisten syvissä riveissä vallitsevaa tyytymättömyyttä aja-
maansa toimintamallia kohtaan. Eikä vain kuntalaisten keskuudessa muhi aiheellinen 
kritiikki. Monet tutkijat ovat osoittaneet, että Lahdenkylän kaltainen kyläkoulu on mm. 
pedagogisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto Evijärven tyyppisessä 
kunnassa.  

Todennäköisesti tämän asian valmistelijat selittävät, että heidän takanaan on kunnan-
hallitus ja –valtuusto. Näinhän asia on. Kuitenkin tulisi muistaa, että samaiset kun-
nanhallitus ja –valtuusto ovat parasta aikaa kuivaamassa järveä vastoin ylivoimaista 
kuntalaismielipidettä.  

Haluan tällä esitykselläni keskeyttää evijärveläisille vahingollisen toimintamallin sivis-
tystoimen osalta. Katson, että Evijärven sivistystoimen palveluita kutsutaan kehittä-
mään sellaiset ihmiset, jotka ymmärtävät / haluavat ymmärtää esimerkiksi kyläkoulu-
jen merkityksen suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. 

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

Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
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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100 § EVIJÄRVEN TERVEYSASEMAN JA VANHUSTENPALVELUKESKUKSEN SA-
NEERAUKSEN URAKOITSIJOIDEN VALITSEMINEN 

Tekla § 42 
23.6.2020  Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa Antinrinteen terveysaseman ja van-

hustenpalveluyksikön saneeraukseen. Rakennuksen käyttäjillä on todettu sisäilmaon-
gelmiin viittaavia oireiluja, jonka vuoksi rakennukseen on tehty erilaisia mittauksia ja 
tutkimuksia.  

  
Talousarvion investointiosaan on varattu rahaa talousarviovuodelle 2020 500 000 € ja 
talousarvion suunnitelmavuodelle 2021 500 000 €.  

  
Tutkimusten mukaan rakennuksen sisäilman huonoon laatuun merkittävimmin on vai-
kuttanut haitalliset ilmavuodot rakenteista sekä ilmanvaihdon epätasainen ja osittain 
jopa vajavainen toiminta.  

  
Saneerauksen suunnittelu käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Saneeraussuunnittelun 
toimeksiantona suunnittelijoilla oli saada rakennus turvalliseksi ja terveelliseksi käyt-
tää.  

 
Rakennuksen suunnitteluttamiskonsulttina on toiminut Otakon Oy / Tuomo Kultalahti. 
Saneerauksen rakenneteknisen suunnittelun on tehnyt Ideastructura Oy/Jukka Huttu-
nen. Ilmanvaihto-, putki- ja sähkösuunnittelusta on vastannut Granlund Pohjanmaa 
Oy / Niki Tajakka ja Krister Tervo. Saneerauksen arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Ark-
man Oy/ Hannu Nokelainen. 
 
Saneeraussuunnittelun aikana on käyty keskusteluja myös rakennuksen käyttäjien 
kanssa. Käyttäjät ovat saaneet vaikuttaa mm. saneerauksessa käytettäviin materiaa-
livalintoihin.  
 
Saneeraamalla rakennuksesta ei saada uutta eikä uuden veroista. Lähtökohtana 
suunnittelulla on kuitenkin ollut saada rakennus turvalliseksi ja terveelliseksi sen käyt-
täjilleen.  
 
Saneeraus toteutetaan kahdessa vaiheessa. 1. vaihe käsittää terveysaseman sanee-
rauksen, joka käynnistyy heinäkuun puolen välin jälkeen. Terveysasema saneeraus 
kestää noin 4 kuukautta ja se valmistuu marraskuun alkupuolella. Terveysasema on 
koko saneerauksen ajan kokonaan pois käytöstä. 
 
Saneerauksen 2. vaihe käsittää vanhustenpalveluyksikön saneerauksen. Vanhusten-
palveluyksikön saneeraus alkaa marraskuun puolessa välissä. Saneeraus jakaantuu 
neljän eri käytävän vuorottaiseen saneeraukseen siten, että yksi käytävä saneera-
taan kerrallaan. Käytävien saneeraus kestää käytävästä riippuen 4 – 9 viikkoa / käy-
tävä.  
 
Vanhusten palveluyksikön saneeraus kestää kokonaisuudessaan noin 30 viikkoa si-
ten että saneeraus on kokonaisuudessaan valmis vuoden 2021 kesäkuussa. 
 

 Saneerauksesta on pyydetty tarjoukset seuraavista erillisurakoista: 
Rakennusurakka, joka on samalla saneerauksen pääurakka. Sähköurakka, put-
kiurakka sekä ilmanvaihto- ja automaatiourakka.  
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Tarjouspyyntö julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä julkisessa HILMA-kilpailu-
tusporttaalissa. 
 
Tarjousten jättöaika päättyi keskiviikkona 17.6.2020 klo 12:00. Annetut tarjoukset eri 
urakoihin olivat:  
 
Rakennusurakkaan tehdyt tarjoukset:  

 
 
 
 
 

 
 

Sähköurakkaan tehdyt tarjoukset:  
 
 
 
 
 
 
 

Putkiurakkaan tehdyt tarjoukset: 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakkaan tehdyt tarjoukset: 

 

Kaikki tarjouksen tekijät täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. 
 

Saneerauksesta muodostuvat kustannukset ylittävät teknisen lautakunnan päätösval-
lan, joten urakoitsija valinnat kuuluvat tässä hankkeessa hallintosäännön mukaan 
kunnanhallitukselle. 
 
Erillisurakoista annettujen tarjousten mukaan saneerauksen kokonaisarvo alittaa vuo-
sille 2020 ja 2021 saneeraukselle varatut rahat. 
 
Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Rakennusliike KaPe Oy 820 500,00 € 
 

Rakennusliike Hernesniemi Oy 
 

475 000,00 € 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Bravida Finland Oy 152 500,00 € 
 

Evijärven Sähköpalvelu Oy 
 

133 900,00 € 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

LVI-Asennus Kujala Oy 58 300,00 € 
 

LVI-Klemola Oy 
 

75 400,00 € 

Bravida Finland Oy 77 500,00 € 
 

Tarjoaja Tarjoushinta , alv 0% 

Peltisepänliike Nykänen Oy 185 000,00 € 
 

Härmän ilmastointi ja pelti Oy 
 

168 800,00 € 

Ab G.Koskela Oy 187 220,00 € 
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Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdotta kunnanhallitukselle, että se valitsee Antinrin-
teen terveysaseman ja vanhustenpalveluyksikön saneerauksen erillisurakoitsijat seu-
raavasti: 
 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Rakennusliike Hernesniemi Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 475 000,00 € + alv. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evi-
järven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 133 900,00 € + alv. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija LVI-
asennus Kujala Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 58 300,00 € + alv. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Härmän ilmastointi ja pelti Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 168 
800,00 € + alv. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Lisätietoja: kunnaninsinööri Tuomo Saari, 044-3699 550, etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 100  
29.6.2020  

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Antinrinteen terveysaseman ja 
vanhustenpalveluyksikön saneerauksen erillisurakoitsijat seuraavasti: 
 
Rakennusurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija 
Rakennusliike Hernesniemi Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 475 000,00 € + alv. 

 
Sähköurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija Evi-
järven Sähköpalvelu Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 133 900,00 € + alv. 

 
Putkiurakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt urakoitsija LVI-
asennus Kujala Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 58 300,00 € + alv. 

 
Ilmanvaihto- ja automaatiourakka: Urakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen 
tehnyt urakoitsija Härmän ilmastointi ja pelti Oy tarjouksen mukaisella hinnalla 168 
800,00 € + alv. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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101 § OSALLISTUMINEN TYÖKYKYOHJELMAN TOIMEKSI-HANKKEESEEN 2020 - 
2022 

Khall § 101 
29.6.2020 Valmistelija: hallintopäällikkö Mikko Huhtala 
 

Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sitoumusta 
osallistua Työkykyohjelman TOIMEKSI-hankkeeseen vuosina 2020–2022. Hanke liit-
tyy hallitusohjelman mukaiseen osatyökykyisille työttömille suunnattuun työkykyohjel-
maan, jonka toteuttavat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. 
Työkyky-ohjelma toimeenpannaan hankkeissa, joille myönnetään valtionavustusta.  
 
TOIMEKSI-hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Hankkeen tavoitteena on yhden-
mukaistaa ja vahvistaa kaikkien Työkyky-ohjelman kohderyhmien palveluita Etelä-
Pohjanmaalla. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on mm. työ- ja toimintakyvyn vahvis-
taminen, työllistyminen, yksilöllinen suunnitelma ja siihen tarvittava tuki. Työkykyoh-
jelman täytäntöönpanossa tehdään yhteistyötä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kusohjelman kanssa ja luodaan toimivat tiimit työikäisille, jotka hyötyvät ja tarvitsevat 
monialaista tukea.  
 
TOIMEKSI -hankkeessa kehitetään työkykyohjelman molempia toimenpidekokonai-
suuksia:  
1. Työkyvyn tuki osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Tavoite: Alueella 
on toimiva työkyvyn tuen palvelukokonaisuus. Työkyvyn tuen prosessi on rakennettu 
monialaisesti ja yhdessä. Työ- ja toimintakyvyn arviointi on tunnistettu palvelutarpeen 
osaprosessina.  
2. Tuetun työllistymisen menetelmät. Tavoite: Sosiaalihuollon rooli vahvistuu työky-
vyn ja työhön sijoittumisen tukemisessa. Sosiaalihuoltolain mukaiset työtoiminta ja 
työllistymistä tukeva toiminta vahvistuvat. Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen 
käyttö sosiaalihuollossa on lisääntynyt.  
 
Etelä-Pohjanmaalla kunnat ovat olleet eriasteisesti kiinnostuneita työllisyyden hoidon 
ja erityisesti heikoissa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistyvyyden tu-
kemisesta. Kunnat ovat organisoineet ja järjestäneet palvelujaan kohderyhmälle eri 
tavoin. Tarjolla on aktivointia sosiaalityössä ja typ-toimessa, erilaisia työtoimintayksik-
köjä, etsivää nuorisotyötä ja työvalmennusta sekä kuntien palkkatukityöpaikkoja ja 
kuntien yrityksille kohdentamaa tukea mm. nuorten kesätyöllistämiseen. Hankkeen 
myötä tavoitteena on, että nämä palvelut yhdenmukaistuvat. 
 
Hankkeen toimeenpanoa varten jokaiselle maakunnan yhteistoiminta-alueelle perus-
tetaan hankkeen läpivientiä edistävä kehittäjätiimi, jonka tehtävänä on varmistaa 
hankkeen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutuminen sekä jalkautuminen ja juurtumi-
nen osaksi yhteistoiminta-alueen perustoimintaa. Kehittäjätiimeihin kutsutaan keskei-
set toimijat mukaan lukien alan järjestöjä ja asiakaskehittäjät. 
 
Työkykyhankkeen suunniteltu Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueen kokonaisbudjetti 
on koko hankeajalle 1.10.2020 - 31.10.2022 enintään 540 000 euroa, joka sisältää 20 
prosenttia omarahoitusosuutta eli noin 108 000 euroa. Omarahoitusosuus voidaan 
kattaa työpanoksella. Hankkeelle haetaan siten valtionavustusta yhteensä 423 000 
euroa. Suurin osa hankeresurssista kohdentuu hankehenkilöstön henkilöstökuluihin.  
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Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on päättänyt lähteä mukaan hankkee-
seen (71§, 16.6.2020). Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oma rahoitusosuus on koko 
hankeajalta yhteensä 9.680 euroa (Evijärvi 1.100 €, Kauhava 8.580 €).  
 
Oheismateriaalina Seinäjoen kaupungin sitoumuspyyntö kunnille liitteineen. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: 1. Evijärven kunta osallistuu Työkykyohjelman mukaiseen 
TOIMEKSI -hankkeeseen vuosina 2020–2022. 2. Hankkeen kuntaosuus toteutuu 
pääosin työpanoksena Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kautta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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102 § LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISESTÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2021–2023 

Khall § 102 
29.6.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen 
 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) pyytää jäsenkunniltaan esitykset kun-
tayhtymän toiminnan kehittämisestä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopi-
muksen 16 § mukaan ”Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille 
on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä.” 
 
Sairaanhoitopiiri pyytää esitystä kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä taloussuun-
nitelmakaudella 2021–2023. Esitykset pyydetään ryhmiteltynä seuraavasti: 
 
1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa koskevat esitykset 

2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä palvelujen tuot-
tamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 

3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. 

Sairaanhoitopiiri pyytää kehittämisehdotukset myös jäsenkuntiensa yhteistoiminta-
alueilta. Evijärven osalta tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhty-
mähallitus on antanut asiasta oman lausunnon. 
 
Oheismateriaalina on Kaksineuvoisen antama lausunto.  

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Evijärven kunnanhallitus yhtyy osaltaan Kaksineuvoisen 
lausuntoon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kehittämiseksi talous-
suunnitelmakaudella 2021–2023 seuraavin täydennyksin ja korostuksin: 
 
Kohdat 1 ja 2: 
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation sekä yhteistyön kehit-

tämiseen tulee panostaa, että päästään mahdollisimman sujuviin ja kustannuste-
hokkaisiin hoitoketjuihin. Sairaanhoitopiirin tulee omalta osaltaan toiminnallaan 
tukea perusterveydenhuollon toteutumista myös Evijärven hyvinvointiasemalla. 

- Ensihoidon riittävä saavutettavuus on turvattava maakunnan reuna-alueilla kuten 
koko Evijärven kunnan alueella. Tavoiteaikojen toteutumiseen tulee jatkossakin 
kiinnittää erityistä huomiota. 

- Pohjanmaan maakuntien sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä tulee syventää. 
- Sairaanhoitopiirin tulee kiinnittää huomiota hoitotakuun toteutumiseen Evijärvellä, 

että asiakas saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa 
ja oikea-aikaisesti ilman turhia viivytyksiä. 

 
Kohta 3: 
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) tulee ottaa vakavasti kuntien suuri 

huoli erikoissairaanhoidon kustannusten nopeasta kasvusta. EPSHP:n tulee kiin-
nittää erityistä huomiota kustannuskehitykseen ja sopeuttaa omaa toimintaansa 
sekä talouttaan kestävälle tasolle, että ne luovat edellytykset tasapainoiselle kun-
tataloudelle. Sairaanhoitopiirin tulee pysyä annetuissa talousraameissa.  

- Kuntien talous oli tiukoilla jo ennen koronakriisiä ja kriisi entisestään vaikeuttaa 
suuresti kuntataloutta. EPSHP:n tulee toimia aktiivisesti, että koronasta aiheutu-
vat lisäkustannukset minimoidaan ja niistä aiheutuva kuntalaskutus jaksotetaan 
useammalle vuodelle. 
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- Sairaanhoitopiirin tulee arvioida kriittisesti kustannuksia nostavia investointi- ja 
kehityshankkeita johtuen kireästä kuntataloudesta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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103 § LAHDENKYLÄN KÄYTÖSTÄ POISTETTU KOULURAKENNUS / KOULUKIIN-
TEISTÖN MYYNTI 

Khall § 232  Lahdenkylän käytöstä poistettu koulurakennus 
9.12.2019  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari 
 

Kunnanhallitus 6.11.2018 (§ 187) on päättänyt, että Lahdenkylän koulukiinteistö pois-
tetaan käytöstä, koska tilaa ei voi enää käyttää eikä sen saneeraaminen ole taloudel-
lisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Samassa pykälässä päätettiin, että rakennuk-
sen jatko ja mahdollinen purkaminen suunnitellaan ja päätetään vuoden 2019 aikana. 
 
Kuntastrategian mukaan kunta voi luopua sille ei-strategisista omistuksista. Tarpeet-
tomista omistuksista luovutaan aktiivisesti. Kunta voi luopua vuokra-asunnoista ja 
muista kiinteistöistä, joilla sille ei ole käyttöä. Kunnalla ei ole käyttöä Lahdenkylän 
käytöstä poistetulle koulurakennukselle. 
 
Rakennuksesta on aiemmin ilmoittanut kiinnostuksensa kaksi tahoa. Molemmat tahot 
ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita käyttämään kiinteistöä elinkeinotoimintaan. 
Lahdenkylän käytöstä poistetun koulurakennuksen kirjanpitoarvo kunnan taseessa 
(30.9.2019) on 156.665,18 euroa. Jos rakennus päätetään purkaa, tulee kunnalle 
käytännössä rakennuksen kirjanpitoarvon alaskirjauksen lisäksi purkamiskustannuk-
set.  
 
Jos rakennus myydään, siitä saadaan myyntituloja ja samalla säästetään kiinteistön 
purkamiskustannuksissa ja vähennetään kunnan rakennuksiin kertynyttä korjausvel-
kaa. Alaskirjauksena tulee myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotus. 
 
Ehdotuksena on että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö asetetaan julki-
seen myyntiin alkuvuoden 2020 aikana. Rakennus myydään purkukuntoisena ja 
kauppa sisältää rakennukselle lohkotun tontin. 
 
Koulun pihassa oleva kaukalo hoidetaan edelleen samoin kaukalon valojen ja pihan 
valaistuksen toimimisesta huolehditaan toistaiseksi nykyisellään. Pihaan rakennetut 
lastenleikkipaikat ja ulkokuntoiluvälineet rajataan rakennukselle lohkottavasti tontista 
erilleen ja niiden käyttö mahdollistetaan nykyisellään myös jatkossa. 
 
Jos kiinteistö päätetään myydä, alkuvuodesta päätetään erikseen kohteen pohjahinta 
ja tarkempi kuvaus lohkottavasti tontista sekä muista käytännön asioista. Suunnitel-
mana on ensisijaisesti myydä kiinteistö huutokaupat.com-sivustolla. Kunnanhallitus 
päättää mahdollisten tarjousten perusteella kaupan jatkotoimenpiteistä. 
 
Asia on ollut esillä kunnanhallituksen kokouksessa 25.11.2019 muissa asioissa. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulukiinteistö laitetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020.  
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän käytöstä pois-
tettu koulurakennus myydään purettavaksi. Koulurakennuksen tulee olla purettuna ja 
poiskuljetettuna 31.3.2020 mennessä. Kunnanhallituksen tulee velvoittaa teknisen 
toimen heti toimiin tarjouspyyntöjen lähettämiseksi. Paikalle tulee rakentaa moduuli-
koulu joka on käyttökunnossa syksyllä 2020, lukukauden alkaessa. Myös moduuli-
koulun osalta tulee teknisen toimen heti aloittaa valmistelevat toimet. 
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Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö lai-
tetaan julkiseen myyntiin alkuvuonna 2020. 
 
Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 103  
29.6.2020  Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Kejonen ja kunnaninsinööri Tuomo Saari  
 

Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 § 232), että Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiin-
teistö laitetaan julkiseen myyntiin. Myynti-ilmoitukseen tulee määrittää määräala, jolla 
koulurakennus aiotaan myydä. 
 
Lahdenkylän koulurakennus sijaitsee kahden eri kiinteistön alueella, jotka ovat Ala-
pää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34. Kiinteistön Alapää 52-407-3-14 kokonais-
pinta-ala on 0,173 ha. Kiinteistön Lisämaa 52-407-3-34 kokonaispinta-ala on 1,78 ha.  
 
Koulurakennuksessa on sähköliittymä, vesiliittymä, sekä kaukolämpöliittymä ja lisäksi 
kolme pihaliittymää Vasikka-ahontieltä. Lahdenkylän koulukiinteistöllä sijaitsee käy-
tössä oleva jääkiekkokaukalo, lasten ulkoleikkivälineitä, ulkokuntoilulaitteita sekä 
beachvolley –kenttä. Edellä luetellut välineet, laitteet ja toiminnot halutaan säilyttää 
kunnan omaisuutena ja jatkossakin kaikkien vapaassa käytössä niillä paikoillaan 
missä ne tällä hetkellä ovat.  

 
Yhteistöissä liikuntatoimen kanssa on määritetty koulurakennuksen kanssa myytävät 
maa-alueet, jotta koulurakennuksen tulevaisuuden käyttö ja kunnan omistamien väli-
neiden, laitteiden ja toimintojen käyttö olisi mahdollisimman sopuisaa.  
 
Kiinteistöistä Alapää 52-407-3-14 ja Lisämaa 52-407-3-34 tulee myydä vain määrä-
alat Lahdenkylän koulurakennuksen kohdalta. Myytävät määräalat rajaantuvat siten, 
että kiinteistöstä Lisämaa 52-407-3-34 myytävän määräalan pinta-ala on noin 484 m² 
ja kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14 myytävän määräalan pinta-ala on noin 3.768 m². 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Määräalat lohkotaan omaksi kiin-
teistöksi. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. 
 
Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen. 
 
Karttaote myytävästä alueesta oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  
1. Lahdenkylän käytöstä poistettu koulukiinteistö rakennuksineen laitetaan julkiseen 

myyntiin Huutokaupat.com:in 1.7. – 12.8.2020. 
2. Myytävät määräalat ovat karttaotteen mukaiset ja pinta-alaltaan noin 484 m² kiin-

teistöstä Lisämaa 52-407-3-34 ja noin 3.768 m² kiinteistöstä Alapää 52-407-3-14. 
Myytävä maa-alue on siten yhteensä noin 4.252 m². Myyntihinta ei perustu lopulli-
seen pinta-alaan.  
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3. Myynti sisältää sähköliittymän, vesiliittymän, kaukolämpöliittymän ja yhden piha-
liittymän oheismateriaalina olevan karttaotteen mukaisesti. 

4. Kiinteistö myydään purkukuntoisena, mutta myyjä ei velvoita rakennusta puretta-
vaksi. 

5. Kiinteistön myymisestä päätetään erikseen tarjousajan päätymisen jälkeen 
 
Keskustelun kuluessa Markus Kattilakoski ehdotti, että Lahdenkylän koulu myydään 
purettavaksi. Purkamisen tulee tapahtua viivytyksettä jotta paikalle voidaan sijoittaa 
moduulikoulu nopealla aikataululla. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Kattilakosken ehdotusta ei kannatettu, joten se raukeaa. 
 
Päätös: Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 
 Markus Kattilakoski jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Teemu Kejonen, puh. (06) 2412 3202 tai 044 7699 202, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi, kunnaninsinööri Tuomo Saari, puh. 044 
7699 550, sähköposti: etunimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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104 § LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 

Khall § 104 
29.6.2020 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: 
Sivistyslautakunta 5/2020, 22.6.2020 
Tekninen lautakunta 6/2020, 23.6.2020 
   
Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätökset: 
  

 Kunnanjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 27 Lausunto osallistumisesta Aijjoos-kumppanuustoimintaan 2021 - 2023 
 29 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 32 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
 33 Lyhytaikaisen lainan lainapäätös 
  
 Kunnaninsinööri: 

 Päätökset §:t 
85 Tarjouksen hyväksyminen liikenteenjakajissa olevien kesäkukkien hoidosta 

   
 Sivistystoimenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 256 Eron myöntäminen 
 
 Kirjastonjohtaja: 
 Päätökset §:t  
 
 Hallintopäällikkö: 
 Päätökset §:t 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja: 
 Päätökset §:t 
 Vuosiloman vahvistaminen kunnanjohtaja Teemu Kejoselle 
  
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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105 § ILMOITUSASIAT 

Khall § 105 
29.6.2020 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat, joita koskevat asiakirjat ovat 

tutustumista varten nähtävänä kokouksessa. 
 
1. Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 
2. Muistiot johtoryhmän kokouksista 8.6.2020 ja 15.6.2020 
3. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ptk ote § 32, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

henkilöstökertomus 2019, 15.6.2020 
4. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ptk ote § 33, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen, 15.6.2020 
5. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ptk ote § 34, Vastuuvapauden myöntämi-

nen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille, 15.6.2020 

6. Kauhavan kaupunki, valtuusto, ptk ote § 38, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2020, 15.6.2020 

7. Lappajärven kunta, hallitus, pöytäkirjan ote § 129, Työllisyyspoliittisen 
avustuksen hakeminen vuosille 2020 - 2023, 8.6.2020 

8. Ylivieskan kaupunki, hallitus, ptk ote § 157 liitteineen, Ylivieskan kaupun-
gin perustajajäsenyys perustettavassa kantatie 86/63 vaikutusalueen kehi-
tysyhdistyksessä, 22.6.2020 

9. Seinäjoen kaupunki, Kaupunginjohtaja, päätös, Epshp:n investointien ra-
hoittaminen ja sote-uudistus + liite 

10. Järvinet Oy, tiedote, Järvinet Oy:n A-osakkeen siirtyminen Millespakka 
Oy:ltä Alavuden kaupungille, 10.6.2020 

11. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, yhtymähallitus esityslista 7/2020 liitteineen, 
16.6.2020 

12. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Toukokuun 2020 tulos ja suoritevertailu 
5/2020 

13. EPSHP, hallitus 6/2020, pöytäkirja liitteineen 15.6.2020 
14. EPSHP, jäsenkunnilta laskutetut palvelumaksut 5/2020 
15. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymähallitus, pöytäkirja 6/2020 

16.6.2020 
16. Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymävaltuusto, pöytäkirja 

1/2020 liitteineen 16.6.2020 
17. EP:n liitto, maakuntahallitus, pöytäkirja 6/2020 liitteineen, 18.5.2020 
18. EP:n liitto, maakuntahallitus, esityslista 7/2020 liitteineen, 15.6.2020 
19. EP:n liitto, kulttuurilautakunta, pöytäkirja 4/2020 liitteineen, 3.6.2020 
20. KT yleiskirjeet 
21. LSSAVI, päätös, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston toimialueelle, LSSAVI/8489/2020, 16.6.2020 
22. LSSAVI, päätös, Turkistarhan ympäristölupa, luvan muuttaminen tilare-

hustamon johdosta, Evijärvi ja Lappajärvi, LSSAVI/6633/2019, 24.6.2020 
23. Valvira, ilmoitus, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan 

toimipaikan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopet-
taminen, V/21094/2020, 12.6.2020 

24. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, V/10906/2020, 18.6.2020 

25. Valvira, päätös, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koske-
van luvan muuttaminen, V/22258/2020, 18.6.2020 

26. Verottaja, Verotuspäätös tuloverosta 2019 
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27. Kuntatyönantajat, yleiskirjeet 7, 8, 9 ja 10/2020 
28. DVV, kirje kunnanhallituksille, Äänestysaluerajojen muuttaminen vuodelle 

2021 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestövirastolle, DVV3582/2020, 
12.6.2020 

29. Metsähallitus, Tutkimuslupa, MH 3477/2020/1, 10.6.2020 
30. Ympäristöministeriö, ilmoitus, Tuulivoima-avustusten haun käynnistymi-

sestä, VN/15792/2020, 24.6.2020 
31. Elintarvikekehityksen professuuri – tukiryhmä, kokousmuistio 6, 16.6.2020  
32. Salkunhoitoraportit, Aktia ja Taaleri 5/2020 

 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa 
saatetuksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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106 § MUUT ASIAT 

Khall § 106 
29.6.2020 

1. Kt 63 / Kt 68 kiertoliittymän infotilaisuuden ja palautteiden anti. Suunnittelu jat-
kuu kiertoliittymävaihtoehdolla. 

2. Kt 63 / Kt 86 vaikutusalueen kehitysyhdistyksen perustaminen ja kunnan liitty-
minen 

3. Ab Ekorosk Oy:n kuntajohtajakokous – hallituksen jäsenmäärän kasvattami-
nen 

4. Kraatterijärven toimijoiden uudet nettisivut 
5. Sillankorvan leirintäalueen toiminta ja vuokrasopimuksen jatko 
6. Kunnanjohtaja informoi hallitusta suunnitelmistaan siirtyä muihin tehtäviin syk-

syllä 
7. Keskustelu edellisen valtuuston kokouksen jälkeisestä keskustelusta 
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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 94 – 97 ja 103 – 106  
 
 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 98, 99, 101, 102 
 

 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 98, 99, 101 ja 102 
 
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 100 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

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

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

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

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

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

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

             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

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

 


